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PROLOG
~n calitatea mea de student al Facult\]ii de Teologie din cadrul Universit\]ii din Atena, pe parcursul
anilor 1956-1960 am avut des ocazia de a lua parte
la slujbele oficiate `ntr-un l\ca[ de `nchin\ciune mai
pu]in obi[nuit. La subsolul Spitalului „Hipocrat” din
Atena, mai exact pe culoarul Clinicii de Radiologie,
p\rintele Eusebiu Giannakakis, preot misionar al spitalului, s\vâr[ea Sfânta Liturghie duminic\ de duminic\. Ini]ial, p\rintele Eusebiu amenajase acolo un spa]iu cât de cât corespunz\tor. Era vorba de o Sfânt\
Mas\ mobil\, de strana pentru psal]i, precum [i de
scaune destinate bolnavilor. Student fiind, mergeam
acolo pentru a lua parte la Sfintele Slujbe. Nu eram
atras doar de originalitatea l\ca[ului de `nchin\ciune, ci mai ales de personalitatea smerit\ a preotului slujitor. {i asta pentru c\ p\rintele Eusebiu
era pentru mine asemeni unui magnet duhovnicesc.
Sfin]enia persoanei sale [i, `n general, m\re]ia actului liturgic, plin de smerenie, constituiau pentru mine
un model de vie]uire.
Cine [i-ar fi `nchipuit `ns\ c\, dup\ aproximativ 30 de ani, sfin]itul preot misionar al Spitalului
„Hipocrat” [i studentul aveau s\ fie din nou `mpreun\? Acela `n m\n\stire [i studentul la Episcopie!
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Cine ne-ar fi putut spune atunci c\, dup\ aproximativ 30 de ani, p\rintele Eusebiu avea s\ devin\
acel meteor str\lucitor din via]a duhovniceasc\ atât a
mea, cât [i a dreptm\ritoarei mele eparhii Theosostos? O „comoar\ nepre]uit\”, dup\ cum l-am definit
`n toate articolele `n care l-am amintit, un capitol
nepre]uit al vie]ii liturgice, un model de virtute
greu de egalat, un izvor nesecat de smerenie [i iubire, „a[a cum Dumnezeu a pream\rit, asta s-a [i
f\cut!”, asta a fost p\rintele Eusebiu! De multe ori,
`n via]\ se `ntâmpl\ ca persoane ne`nsemnate s\ se
bucure de cinuri `nalte, iar sfin]ii s\ treac\ neobserva]i, slujindu-l smeri]i pe Domnul Dumnezeu a
toate F\c\torul!
Iat\, a[adar, de ce consider ca pe o binecuvântare
special\ a lui Dumnezeu faptul c\ am fost considerat
vrednic de a scrie prologul acestei c\r]i scrise de
mâinile sfin]ite ale unui c\lug\r venerabil, ale c\rei
pagini p\streaz\ pentru posteritate substan]a experien]ei [i a d\ruirii acestui slujitor sfin]it al Altarului Domnului `n mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor
suferinzi.
~n calitatea sa de preot misionar al Spitalului
„Hipocrat”, p\rintele Eusebiu [i-a dedicat via]a celor
pe care i-a slujit zi [i noapte. Este `ntre pu]inii preo]i
de spital care au tr\it, pe toat\ durata slujirii sale,
`ntr-o `nc\pere modest\ din cadrul a[ez\mântului
spitalicesc, `n vecin\tatea saloanelor pline de bolnavi,
fiind foarte apropiat nu numai de ace[tia, ci [i de
10
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medicii [i de personalul medical. Zi [i noapte, scâncetele suferinzilor au constituit pentru acesta unic\
tov\r\[ie [i, `n acela[i timp, imbold continuu de slujire neobosit\, `n rug\ciune [i sacrificiu, `ntru alinarea durerii. Acolo, la Spitalul „Hipocrat”, p\rintele
Eusebiu obi[nuia s\ doarm\ `ntr-un scaun, nu pe
un pat, astfel `ncât s\ poat\ fi oricând preg\tit, gata
de lupt\, de `ndat\ ce i se cerea sprijinul. A `mb\trânit la c\p\tâiul celor suferinzi, nespus de dragi
lui, pe care i-a iubit cu dragoste sincer\, fiindu-le
al\turi `n momentele grele, asemeni unui izvor de
mângâiere. Pentru bolnavii interna]i, p\rintele Eusebiu era ca un tat\. R\bdarea nu l-a tr\dat niciodat\, iar bun\tatea sa devenise legendar\. Metodic [i
eficace `n `ndeplinirea misiunii sale, preacuviosul
p\rinte Eusebiu a fost [i a r\mas ne`ntrecut `ntru
ale harului, prin rug\ciunile sale reu[ind s\-l impresioneze pân\ [i pe Dumnezeu.
Cu ajutorul cuno[tin]elor pe care le dobândiser\,
medicii de la Spitalul „Hipocrat” f\ceau eforturi supraomene[ti pentru a-[i vindeca bolnavii. Al\turi
de ace[tia se afla `ns\, neobosit, p\rintele Eusebiu
care, prin mijloacele d\ruite lui de Sfântul Har, aducea sufletele pe calea mântuirii `n Hristos. Pentru
p\rintele Eusebiu, Sfânta Spovedanie [i `mp\rt\[irea bolnavilor cu Sfintele Taine au constituit mul]umirea suprem\.
Prin aceast\ carte ni se d\, a[adar, ocazia de a `mp\rt\[i tuturor celor interesa]i câte ceva din experien]a
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de nepre]uit a sfin]itului c\lug\r. ~n paginile volumului sunt consemnate `ntâmpl\ri [i cazuri cutremur\toare, deosebit de folositoare nu numai preotului
de spital, ci [i medicului, personalului medical, precum [i nou\, tuturor. P\rintele Eusebiu este cel care
reu[e[te s\ ne `mpace cu suferin]a [i s\ ne c\l\uzeasc\ pa[ii `nspre alinarea ei. Volumul de fa]\ este
un motiv `n plus [i o [ans\ de a ne exprima recuno[tin]a profund\ fa]\ de unul dintre ale[ii lui Dumnezeu, preacuviosul p\rinte Eusebiu.
IPS Ambrozie, Mitropolit de Kalavrita
[i Aigialeia
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PROLOG LA EDI}IA A III-A
~n ciuda numeroaselor sale responsabilit\]i [i obliga]ii, izvorâte din calitatea sa de ctitor, duhovnic [i
slujitor al Sfintei M\n\stiri cu hramul „Sfântul Ioan
Teologul”, r\posatul arhimandrit preot Eusebiu Giannakakis, duhovnic [i monah deosebit de drag nou\,
a g\sit r\gazul necesar pentru a scrie aceast\ carte
atât de folositoare. Din p\cate `ns\, nu a reu[it s\ se
bucure de editarea acesteia.
Volumul a fost lansat cu ocazia parastasului de
40 de zile, oficiat `n memoria venerabilului [i sfin]itului monah, fiind oferit\, ca binecuvântare, tuturor
fiilor duhovnice[ti ai acestuia, atâ]ia câ]i au reu[it s\-i
fie din nou aproape `n acea zi pentru a-[i exprima, fie
[i `n acest mod, prinosul de cinstire [i recuno[tin]\
fa]\ de cel care, timp de atâ]ia ani, fusese pentru ei
asemenea unui tat\ [i duhovnic plin de bun\tate [i
sinceritate.
Preacuviosul p\rinte Eusebiu i-a iubit nespus
pe cei suferinzi, dedicându-se `n totalitate lucr\rii
duhovnice[ti de sprijinire a acestora [i slujirii lui
Hristos. Tr\ia cu atâta intensitate via]a de spital,
`ncât numele s\u ajunsese s\ se confunde cu cel al
Spitalului „Hipocrat”. Trecerea sa prin a[ez\mântul
spitalicesc din Atena s-a constituit `ntr-o epoc\ de
`nflorire duhovniceasc\ f\r\ precedent.
13
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INTRODUCERE
Durerea face parte din via]a omului. Din p\cate,
`ntr-un anumit moment al vie]ii, omul este chemat
s\ fac\ fa]\ suferin]ei. Fiecare dintre noi sau dintre
apropia]ii no[tri ne vom `mboln\vi, la un moment
dat. E momentul `n care, de obicei, `ncepem s\ ne
stres\m [i s\ ne `ntrist\m.
Nelini[tea, teama [i dezam\girea asediaz\ bolnavul care, `n focul durerii, este `ncercat din greu,
sufer\ nespus [i are nevoie de ajutor, nu atât de cel
medical, cât mai ales de cel duhovnicesc. {i asta pentru c\ triste]ea exagerat\ dezarmeaz\ sufletul, starea
de s\n\tate a omului `nr\ut\]indu-se tot mai mult.
Astfel, omul caut\ mângâiere, `nt\rire [i dragoste adev\rat\. Unde le poate g\si `ns\ pe toate acestea?
Cu dragostea sa nesfâr[it\, Dumnezeul Iubirii [i
al Milei, Iisus cel atât de drag nou\ vegheaz\ ne`ncetat. ~n scurta Sa via]\ p\mânteasc\, {i-a ar\tat
dragostea necondi]ionat\ fa]\ de cei suferinzi: „Acesta
neputin]ele noastre le-a luat [i bolile ni le-a purtat”.
Pân\ `n ziua de azi, Sfânta noastr\ Biseric\, Trupul
Mântuitorului Hristos, este singurul izvor de mângâiere [i rug\ciune.
Smerit [i t\cut, cu zel nesecat [i putere de sacrificiu, preotul de spital, reprezentantul lui Dumnezeu
`n acest a[ez\mânt, se dedic\ alin\rii suferin]ei, fiind
14
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permanent mobilizat `n slujirea celor bolnavi [i
lucrând `n sufletul acestora prin toate mijlocele. Cu
ajutorul rug\ciunii, al cuvântului lui Dumnezeu [i a
Sfintelor Taine, pe care Sfânta noastr\ Biseric\ i le
pune la dispozi]ie, preotul de spital trude[te pentru
a-i ajuta pe cei suferinzi s\ simt\ prezen]a [i dragostea lui Dumnezeu, pentru a rena[te duhovnice[te
[i pentru a `n]elege necesitatea [i folosul durerii, astfel
`ncât, cu r\bdare [i optimism, s\ fac\ fa]\ `ncerc\rii
prin care trec.
Necesitatea, dar [i folosul prezen]ei preotului de
spital `n mijlocul suferinzilor, la c\p\tâiul acestora,
sunt confirmate [i de aceast\ carte care, de[i are un
num\r limitat de pagini, a fost scris\ dup\ `ndelung\ medita]ie [i rug\ciune. Este un volum-m\rturie
a celor 35 de ani de slujire a mea ca preot misionar
la Spitalul „Hipocrat” din Atena.
Am considerat-o ca pe-o datorie s\ fac cunoscute
dragostei dumneavoastr\ cazuri pe care le-am tr\it `n
mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi, singurul meu scop [i dorin]\ fierbinte fiind ca volumul
de fa]\ s\ v\ fie de folos duhovnicesc, `ntru slava
lui Dumnezeu.
Tip\rit\ la M\n\stirea „Sfântul Ioan Teologul”, la
data de 17 martie, [i dedicat\ memoriei preacuviosului fiu al lui Dumnezeu Alexie, preot, trecut la cele
ve[nice `n anul 1995.
Arhimadrit Eusebiu Giannakakis
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1. MISIUNEA PREOTULUI ~N SPITAL
Treizeci [i cinci de ani la Spitalul „Hipocrat” din
Atena, `n mijlocul durerii, din luna februarie a anului 1952 [i pân\ `n luna mai a anului 1986. Dintotdeauna am sim]it nevoia de a-i sluji pe cei suferinzi.
~mi doream mult s\ devin preot de spital, pentru a m\
putea afla ne`ncetat la c\p\tâiul celor suferinzi. De
aceea, mul]umesc Preabunului Dumnezeu, Care mi-a
`ndeplinit aceast\ dorin]\ sfânt\. La momentul numirii mele pe postul de preot misionar, Spitalul „Hipocrat” dispunea doar de trei sute de paturi. ~n anul
1987, num\rul acestora trecea de [apte sute, iar `n
zilele `n care spitalul func]iona ca unitate de primire
urgen]e, num\rul bolnavilor interna]i acolo trecea
de opt sute.
Spitalul este asemenea acestei lumi, o societate `n
miniatur\. Aproape de cei bolnavi, angaja]ii spitalului, destul de mul]i ca num\r, nu se opresc nici o
clip\, pentru a putea face fa]\ nevoilor celor suferinzi.
~n prima linie se afl\ doctorii (profesori universitari,
medici speciali[ti sau reziden]i), atât de necesari oric\rui bolnav. Sunt cei ce poart\ `ntreaga r\spundere
[i grij\ pentru organizarea [i buna desf\[urare a
actului medical. ~n urma acestora vin asistente medicale, fie ele responsabile de sec]ii, asistente-[efe
16
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sau simple infirmiere, care sunt sufletul spitalului.
F\r\ ajutorul lor, medicii nu [i-ar putea dovedi priceperea, iar spitalul efectiv nu ar mai func]iona. ~mpreun\ cu asistenta-[ef\, doctorii trec la examinarea
bolnavilor. Aceasta urmeaz\ a le coordona pe celelalte asistente `n ceea ce prive[te perioada de spitalizare a bolnavilor. La fel de necesari sunt `ns\ [i
brancardierii.
Al\turi de cei aminti]i, pentru buna func]ionare a
institu]iei trudesc o mul]ime de func]ionari de birou,
precum [i personalul responsabil cu `ntre]inerea,
electricieni, instalatori, tâmplari, cu to]ii afla]i la
subsolul spitalului. Bine`n]eles, nu lipse[te nici personalul auxiliar, responsabil cu transportul alimentelor
[i cu cur\]enia de pe sec]iile institu]iei spitalice[ti.
Cabinetele de primire urgen]e, laboratoarele (microbiologie, radiologie) [i centrul de sânge, toate sunt
organizate exemplar. Cantinele func]ioneaz\ dup\
un program [i o disciplin\ strict\, nu doar pentru bolnavii interna]i, ci [i pentru `ntregul personal al spitalului. Tot `n cadrul spitalului func]ioneaz\ [i un
ghi[eu, o farmacie, o sp\l\torie, o croitorie [i o c\lc\torie. To]i angaja]ii spitalului, fiecare la postul s\u,
trudesc cu dragoste, con[tinciozitate [i, mai ales, cu
nem\rginit\ d\ruire.
Prin urmare, num\rul celor ce lucreaz\ `ntr-un
spital nu e deloc neglijabil. Forfota e continu\, se
`ntinde de-a lungul celor 24 de ore, câte are ziua, dar
mai ales `n zilele `n care spitalul func]ioneaz\ `n
17
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regim de unitate de primire urgen]e. Tot ceea ce se
`ntâmpl\ acolo are ca numitor comun bolnavii, pe
cei ]intui]i pe patul durerii. ~n orice spital, totul se
face `n numele semenilor no[tri suferinzi, care lupt\
cu disperare pentru a-[i `nvinge boala. Acolo, tot
ceea ce se `ntâmpl\ este dedicat crea]iei lui Dumnezeu, care se vede amenin]at\ de una sau alta dintre
boli, [i tuturor celor care se ostenesc pentru a ie[i
`nving\tori `n lupta cu boala, astfel `ncât, `ns\n\to[i]i, s\ se poate `ntoarce, `n cel mai scurt timp posibil,
`n sânul familiei dragi.
Mul]i sunt, a[adar, `n spitale, cei care vegheaz\
la c\p\tâiul celor suferinzi. Fiecare o face `ns\ `n
felul s\u, oferindu-[i serviciile a[a cum crede de cuviin]\. Unul dintre ace[tia iese `ns\ `n eviden]\, nu
atât datorit\ `nf\]i[\rii sale, cât mai ales domeniului
`n care `[i desf\[oar\ activitatea, mult diferit de cele ale
tuturor celorlal]i. Este vorba despre preotul misionar, reprezentantul lui Dumnezeu [i, `n acela[i timp,
administrator al Sfântului Har al Acestuia, trimisul
Celui Prea`nalt [i slujitorul Sfântului Altar. Contextul `n care preotul misionar se afl\ `n spital, acolo
unde `[i exercit\ responsabilit\]ile duhovnice[ti, la
c\p\tâiul celor suferinzi, este unul cu totul special,
iar rela]ia sa cu bolnavii este una de esen]\, foarte
apropiat\.
Prezen]a preotului `n spital este una organic\,
misiunea sa fiind una special\, de o cu totul alt\
factur\ [i culoare: duhovniceasc\ [i sfânt\. Preotul
de spital este cel ce administreaz\ Sfintele Slujbe
18
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ale Bisericii, pentru folosul duhovnicesc al tuturor
celor afla]i acolo, [i mai ales Sfintele Taine, pentru
s\n\tatea trupeasc\ [i sufleteasc\ a bolnavilor, centrul de greutate al misiunii sale.
Preotul de spital este cel care, zi de zi, se jertfe[te pe altarul dragostei pentru cei suferinzi, face
tot ceea ce `i st\ `n putin]\ pentru a r\spunde, cum
poate mai bine, cererilor [i nevoilor suflete[ti ale acestora. Pentru bolnavi, el este cea mai potrivit\ mângâiere, fiind v\zut [i a[teptat de ace[tia asemenea
unui `nger duios. Fie [i la o vizit\ de scurt\ durat\ `n
salon, preotul de spital este `ntâmpinat cu bucurie,
i se cere binecuvântarea [i, de cele mai multe ori, cei
interna]i acolo a[teapt\ de la acesta s\ se roage pentru s\n\tatea lor.
Prin urmare, preotul de spital este chemat s\
vegheze, s\ fie prezent continuu, gata s\ ofere ajutor,
indiferent de momentul zilei `n care i se cere acest
lucru. El este chemat s\ sprijine, s\ mângâie, s\
odihneasc\, s\ `nt\reasc\ [i s\ r\spund\ nevoilor
bolnavilor. Fie c\ bolnavul are nevoie de o transfuzie de sânge, are dificult\]i de natur\ financiar\,
`i este greu s\-[i procure medicamentele necesare
sau vreun bilet de c\l\torie pentru a se `ntoarce `n
]ara sa de origine, fie orice alt\ problem\ `l fr\mânt\, preotul misionar `i vine `n `ntâmpinare.
Misiunea preotului de spital este, a[adar, una
sfânt\, iar ajutorul pe care acesta `l ofer\ bolnavilor, de nepre]uit.
Binecuvântat fie Dumnezeu!
19

Arhim. Eusebiu Giannakakis

2. DE LA M|N|STIREA „SFÂNTA
LAVR|” LA SPITALUL „HIPOCRAT”
~nc\ din anii tinere]ii am sim]it, cu emo]ie, grija
pe care mi-o purta Dumnezeu. Venisem `n Atena la
vârsta de optsprezece ani, `mpreun\ cu fra]ii mei,
pentru a-mi g\si de lucru. Binecuvânt\rile evlavio[ilor mei p\rin]i [i sfaturile lor pline de `n]elepciune
m-au ferit de pericole [i capcane, atâtea câte pândesc
orice copil de la ]ar\ care vine `n capitala ]\rii pentru
a studia sau a lucra. Dragostea lui Dumnezeu mi-a
purtat pa[ii c\tre un sfânt duhovnic, p\rintele Ignatie
Kolliopoulos, arhimandrit, membru al organiza]iei
cre[tine „Via]a”. Era un preot cum rar se mai vede
ast\zi, cu un talent oratoric ie[it din comun. Slujea la
Biserica „Chrissopiliotissa”, care devenise cunoscut\
mai ales datorit\ lui. Acolo alesesem s\ iau parte la
slujbe [i tot acolo am ascultat, pentru prima oar\,
predicile sale `nsufle]itoare.
~ncetul cu `ncetul, am f\cut cuno[tin]\ cu mai
mul]i tineri, pe atunci majoritatea simpli muncitori.
M\ `mprietenisem cu ei duhovnice[te, prietenia noastr\ fiind una binecuvântat\. Eram nelipsit [i de la
predicile `nfl\c\rate, mobilizatoare ale p\rintelui
Serafim Papacostas, `n fiecare dup\-amiaz\ de duminic\, la Mitropolie. Dup\ predic\, m\ `ntâlneam special cu ceilal]i tineri, pentru a aprofunda cele auzite,
20
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pentru a lua anumite hot\râri [i pentru a stabili tactica referitoare la urcu[ul nostru duhovnicesc. ~nc\
de pe atunci obi[nuiam a-i vizita pe bolnavii de prin
spitale, `mpreun\ cu cel pu]in unul dintre ace[ti
prieteni. De asemenea, cu to]ii ajutam la orele de catehetic\ care se ]ineau duminica `n {colile Catehetice
special `nfiin]ate.
Acei ani binecuvânta]i au fost deosebit de importan]i pentru via]a fiec\ruia dintre tineri care au trecut
pe acolo. Ulterior, cu ajutorul harului lui Dumnezeu,
unsprezece dintre cei cincisprezece tineri din grupul
nostru am fost hirotoni]i preo]i.
Unul dintre momentele importante, a[ putea spune
binecuvântate, din via]a mea a fost atunci cânt `ndrum\torul organiza]iei cre[tine „Via]a”, p\rintele Serafim Papacostas, teolog de mare valoare [i caracter al
Bisericii noastre, m-a chemat `n biroul s\u, `mpreun\ cu al]i doi tineri, pentru a ne spune c\ voia lui
Dumnezeu era aceea de a ne hirotoni. Tot atunci
ne-a vorbit [i despre responsabilitatea pe care o au
cei care, de[i `ntrunesc condi]iile pentru hirotonire,
refuz\ Sfânta Tain\, aceast\ cinste deosebit de mare.
Eram emo]ionat [i chiar pu]in speriat de aceast\
chemare a lui Dumnezeu, de[i era pe deplin `n concordan]\ cu dorin]a mea de a m\ dedica `n `ntregime
Aceluia [i de a sluji Biserica din postura de cleric.
~ntre timp `ns\ a intervenit r\zboiul anilor 1940
[i am fost mobilizat pe front. M-am rugat ne`ncetat lui
Dumnezeu s\ m\ ajute s\ nu mi se `ntâmple ceva
care s\ m\ `mpiedice mai târziu s\ m\ dedic preo]iei.
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Iar dragostea Lui a fost pentru mine ca un scut. ~ntr-o
zi, `n plin r\zboi, de[i pe deasupra capului `mi treceau
obuze [i gloan]e de mitralier\, am c\zut `n genunchi
`ntr-o tran[ee [i am `nceput s\ m\ rog: „Doamne,
dac\ m\ aju]i s\ scap, nu voi r\mâne doar un simplu slujitor al T\u, ci voi lucra necontenit, din toate
puterile, `n Vi]a-de-vie a Ta...”.
Imediat ce m-am `ntors `n Atena, `n ciuda propunerilor atractive pe care mi le-a f\cut patronul la
care lucram [i a insisten]ei sale de a r\mâne `n serviciul pe care mi-l oferise, mi-am `naintat demisia. De
cum m-am v\zut liber [i f\r\ obliga]ii, m-am gr\bit
s\-mi ]in promisiunea f\cut\ `naintea lui Dumnezeu.
~mi pusesem toate speran]ele `n duhovnicul meu.
De comun acord cu p\rintele Serafim Papacostas,
acesta m-a trimis la M\n\stirea „Sfânta Lavr\” din
localitatea Kalavrita, pentru a fi `ndrumat de mai
experimentatul p\rinte duhovnic Serafim Rigopoulos,
`n preajma c\ruia urma s\-mi fac ucenicia. Cu nespus\ bucurie [i pe deplin convins c\ ceea ce mi se
`ntâmpla f\cea parte din planul lui Dumnezeu, am
pornit spre M\n\stirea „Sfânta Lavr\”. Nu mai vizitasem niciodat\ aceast\ sfânta m\n\stire. Cei trei
ani de ascultare care au urmat `n preajma preacuviosului p\rinte Serafim au fost cei mai frumo[i din
via]a mea.
Cu voia lui Dumnezeu, `n anul 1941 am devenit
c\lug\r stavrofor. Cu acea ocazie, p\rintele duhovnic
mi-a spus: „}i-am ales numele de Eusebiu, convins
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c\ o s\-i semeni neobositului truditor [i sfânt al Bisericii noastre, p\rintele Eusebiu Mathopoulos”. Era
foarte apropiat duhovnice[te de acesta. ~l iubea nespus de mult. ~n duminica ce a urmat am fost hirotonit ierodiacon.
~n luna octombrie a anului 1943, duhovnicul
meu a trecut la cele ve[nice, iar `n luna decembrie
a aceluia[i an m\n\stirea a fost distrus\ de c\tre
germani, c\lug\rii care se nevoiau acolo fiind executa]i. Am tr\it atunci clipe de durere [i revolt\ profund\, v\zând acele scene de co[mar. Câ]i dintre noi
am sc\pat, cu voia lui Dumnezeu, ne-am ascuns
`ntr-o prim\ faz\ `n p\dure, de frica nem]ilor. Am
stat ascun[i din luna decembrie pân\ `n luna mai a
acelui an. Nu voi putea uita niciodat\ rug\ciunile
st\ruitoare pe care le-am f\cut to]i cei ce ne aflam
acolo, `n acele clipe grele. Al\turi de noi era [i p\rintele Antim Dimakopoulos, ulterior egumen al M\n\stirii „Sfânta Lavr\”, frate `ntru cele duhovnice[ti foarte
iubit de noi. Tr\iam din plin drama martiriului prin
care trecea localitatea Kalavrita. Familiile f\r\ ad\post [i orfanii aveau nevoie imediat\ de sprijin. Astfel,
când pericolul a mai trecut, ne-am `ntors pentru a
ne continua via]a `n chiliile m\n\stirii ce sem\nau
cu ni[te bordeie.
~n anul 1948, `mpreun\ cu p\rintele Antim [i cu
p\rintele Ilie Tsakogiannis, mai târziu mitropolit al
Demetriadei, am `nceput, cu mult zel, reconstruc]ia
Sfintei M\n\stiri. Fusesem `ns\rcina]i cu aceast\
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lucrare de c\tre Consiliul de conducere al m\n\stirii. Cu ajutorul lui Dumnezeu, `n anul 1950 lucr\rile
au fost finalizate.
Cu binecuvântarea noului meu duhovnic, `n anul
1951 am dat examene de admitere la Facultatea de
Teologie din cadrul Universit\]ii din Atena, iar pe
parcursul anului I am fost numit preot misionar la
Spitalul „Hipocrat”.
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3. PREOT MISIONAR
LA SPITALUL „HIPOCRAT”

Mintea `mi era fr\mântat\ de gânduri. M\ gândeam continuu cum a[ fi putut s\ slujesc Biserica
acolo, `n Atena, mai precis `n ce parohie sau a[ez\mânt m\n\stiresc a[ fi putut sluji, astfel `ncât s\
pot participa [i la cursurile Facult\]ii de Teologie.
~n calitate de ierodiacon, am fost trimis timp de un
trimestru s\ slujesc la Biserica „Sfântul Nicolae”
din cartierul Nea Ionia. Curând, `n paraclisul universit\]ii sau Biserica „Kapnikarea”, cum mai e cunoscut\,
am fost hirotonit presbiter de c\tre IPS Agatonic,
mitropolit al Kalavritei [i Aigialiei. Imediat dup\
aceea, pentru o scurt\ perioad\ de timp, am slujit
la Biserica „Sfin]ii Apostoli” din cartierul Ymittos.
Continuam `ns\ s\ fiu atras de slujirea `n spital, pentru a putea oferi ajutor suferinzilor din parohia care mi se `ncredin]ase. Domnul Iubirii [i al
Milosteniei mi-a v\zut smerenia [i mi-a ascultat
una dintre rug\ciunile mele cele mai fierbin]i, trimi]ându-mi un lucr\tor ales al Vi]ei Sale de vie, pentru a m\ `ndruma `n domeniul `n care doream s\-mi
desf\[or activitatea.
Este vorba de p\rintele arhimandrit Gheorghe
Koutis, preot misionar la Spitalul „Sfântul Sava”, cel
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care, la acel moment, avea `n grij\ [i bolnavii de la
Spitalul „Hipocrat”. P\rintele Gheorghe m-a sprijinit
foarte mult. Dânsul a fost cel care mi-a vorbit despre
postul de preot de la Spitalul „Hipocrat”, vacant `n
acea perioad\, [i care m-a sf\tuit s\ m\ `ngrijesc de
numirea mea acolo cât mai repede cu putin]\. Fostul
preot misionar al spitalului, p\rintele David, cel care
pân\ atunci se `ngrijise de `mp\rt\[irea bolnavilor
cu probleme grave interna]i acolo, trecuse la cele
ve[nice.
~nc\ din anii tinere]ii, de p\rintele Gheorghe m\
lega o prietenie strâns\. Ne sim]eam fra]i `ntru credin]\. ~mpreun\, `i vizitam deseori pe bolnavii interna]i `n spital. Grija acestuia pentru numirea mea
pe acest post m-a emo]ionat profund.
F\r\ a mai pierde timp, m-am adresat duhovnicului meu, p\rintele Policarp Andronis, arhimandrit,
pentru a-i cere binecuvântarea. Nespus de bucuros,
acesta a `ncuviin]at de `ndat\, dându-mi binecuvântarea. Mai mult decât atât, m-a `nso]it personal pân\
la directorul general din acea vreme al Spitalului
„Hipocrat”, domnul Ioan Papagheorghiu, c\ruia m-a
recomandat cu toat\ dragostea. Satisf\cuser\ `mpreun\ serviciul militar [i se cuno[teau de mul]i ani,
prietenia lor fiind una foarte puternic\.
Cererea mea a fost aprobat\ imediat de Consiliul
Administrativ al spitalului. Trebuia `ns\ s\ a[tept
numirea pe post din partea Arhiepiscopiei din Atena.
F\r\ a mai `ntârzia, l-am vizitat pe Preasfin]itul Dionisie, pe atunci episcop vicar al Mitropoliei Rogon
26

~n mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi

[i ulterior mitropolit de Kozani, c\ruia i-am descris
situa]ia. Acesta a aprobat pe loc numirea mea pe
postul de preot misionar la Spitalul „Hipocrat”. Mai
mult chiar, având `n vedere c\ [i Consiliul Administrativ al spitalului fusese de acord, episcopul vicar
mi-a `nmânat decizia de numire. Astfel, `n luna februarie a anului 1952, deosebit de `ncântat, m-am
prezentat la post, unde am `nceput s\-mi exercit
responsabilit\]ile.
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4. DOMICILIUL STABIL:
SPITALUL „HIPOCRAT”
Directorul Spitalului „Hipocrat” l-a `ns\rcinat pe
domnul Mihail Karvelas, unul dintre func]ionarii importan]i ai spitalului, s\ m\ ajute s\-mi g\sesc un
loc unde s\-mi stabilesc re[edin]a. {i, `ntr-adev\r,
cu mult\ dragoste, promptitudine [i respect, acesta a
acceptat s\ m\ ajute. Domnul Papagheorghiu era un
cre[tin `n deplinul sens al cuvântului, deosebit de
evlavios, iar directorul `l stima mult. ~n aceea[i zi,
mi-a pus la dispozi]ie toate cele necesare (pat, a[ternuturi, p\turi etc.). Mi se oferise o c\m\ru]\ `n cl\direa veche a spitalului, chiar deasupra terasei. ~nc\perea era, la drept vorbind, destul de mic\, dar dr\gu]\. Dispuneam de toate utilit\]ile [i m\ sim]eam
cu adev\rat binecuvântat.
Din c\m\ru]a mea aveam s\ pornesc, de fiecare
dat\, `narmat cu har [i putere de la Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe cei suferinzi. ~i vizitam des, `n dorin]a
mea de a-i cunoa[te cât mai bine, de a le vorbi, de a
mi-i apropia cât mai mult, de a afla am\nunte despre boala de care sufereau [i de durerea pricinuit\
de aceasta [i de a afla `n ce mod a[ fi putut s\-i ajut
din postura mea de slujitor al Bisericii.
~l sl\veam pe Dumnezeu pentru c\ `mi d\duse tot
ceea ce `mi dorisem mai mult. Pentru mine, postul
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de preot de spital era asemenea unui dar sfânt, o binecuvântare special\. De[i m\ consideram nevrednic,
nedemn m\car de a fi b\gat `n seam\, cu multe lipsuri [i defecte, fusesem totu[i chemat s\-i slujesc pe
semenii mei suferinzi.
~i mul]umesc lui Dumnezeu pentru c\ mi-a `ncredin]at spre `ngrijire suflete create de mâinile Sale,
pentru c\ m-a `nvrednicit s\ slujesc semeni afla]i pe
patul de suferin]\. Doar Dumnezeu putea `ncuviin]a
o astfel de `ncercare, pentru folosul sufletesc al acelora. Ca un Iubitor de oameni [i Milostiv P\rinte,
Dumnezeu `ncuviin]eaz\ suferin]a, astfel `ncât bolnavii s\ aib\ [ansa metaniei sincere [i a `ntoarcerii
la El. Dragostea Lui nu cunoa[te limite. Preabunul
Dumnezeu vrea ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\, s\
nu r\t\ceasc\ sau s\ fie condamna]i la osând\ ve[nic\. De aceea, Dumnezeu prelunge[te via]a fiec\rei
creaturi a Sa, dându-i ocazii binecuvântate, precum
boala, astfel `ncât acestea s\ aib\ timp s\ se c\iasc\
[i s\-[i dobândeasc\ mântuirea. Cum ar fi fost mai
potrivit, a[adar, s\ ~l slujesc pe Dumnezeu, ca reprezentant al S\u, `n acest domeniu al suferin]ei? Cât
de con[tient trebuia s\ fiu de nevrednicia mea, cât\
voin]\ trebuia s\ am ca s\-mi recunosc imperfec]iunile [i sl\biciunile? Cât de mult aveam s\ m\ dedic
la ceea ce aveam de `ndeplinit? De cât\ duhovnicie
[i metanie ar fi trebuit s\ fac dovad\, pentru a le fi
bolnavilor de folos?
~l rugam pe Dumnezeu s\ asculte rug\ciunile
sufletelor suferinde [i s\ m\ lumineze, astfel `ncât
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prezen]a mea, fiecare cuvânt ie[it din gura mea s\
`nsemne pentru acestea bucurie, s\ le `nt\reasc\ [i s\
le mângâie. M\ rugam lui Dumnezeu ca trecerea mea
prin saloanele spitalului s\ fie dovada prezen]ei Sale
acolo, iar cuvintele mele s\ fie ascultate de bolnavi.
Marelui Vindec\tor al sufletelor [i al trupurilor, Mântuitorului nostru, Via]a noastr\, m\ rugam s\ m\
lumineze ca s\ m\ pot apropia de fiecare bolnav `n
parte, s\-l simt, iar aceia s\ aib\ convingerea c\ eu
sunt un demn reprezentant [i slujitor al S\u.
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5. PRIMELE ZILE DE SLUJIRE
~N PREAJMA BOLNAVILOR
Misiunea `n spital mi-am `nceput-o cu nespus\
bucurie duhovniceasc\ [i `ncredere `n ceea ce aveam
de f\cut. Nici nu pot descrie `n cuvinte satisfac]ia pe
care o sim]eam. Cufundat `n misiunea sfânt\, salvatoare, sufletul meu tres\rea necontenit.
Ardeam de dorin]a de a m\ afla al\turi de cei
suferinzi, de a le oferi sprijinul. Ner\bdarea nu-mi
mai d\dea pace. Voiam s\ ajung cât mai repede la cei
]intui]i la pat, pentru a-i ajuta s\-[i ridice crucea
grea `n momentele `n care chiar [i cei mai dragi lor
`i p\r\seau. ~mi doream mult s\ m\ dedic acestui
domeniu, iar dorin]a mea devenise realitate.
Din postura de preot misionar al spitalului, puteam fi de acum mereu al\turi de bolnavi, pe durata
`ntregii zile. Aveam ocazia de a discuta cu ei, de a
le mai alina [i `ndulci suferin]a, de a-i mângâia. ~n
clipele de suferin]\, triste]ea atârn\ tare greu.
Bine`n]eles, `n orice spital exist\ medici speciali[ti [i asistente care monitorizeaz\, cu grij\ deosebit\,
evolu]ia bolii fiec\rui bolnav `n parte. Unde mai punem la socoteal\ mecanismul statului, mai precis
Ministerul Protec]iei Sociale [i Serviciul Administrativ al spitalului, care face eforturi financiare uria[e,
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astfel `ncât sute de angaja]i s\ se afle necontenit la
c\p\tâiul celor suferinzi.
Unul dintre motivele pentru care rudele sunt l\sate
s\-[i viziteze bolnavii este ridicarea moralului acestora din urm\. Apar]in\torii au rolul de a-i `nveseli
pe bolnavi, de a le `ndulci, pe cât posibil, suferin]a
sufleteasc\ [i trupeasc\. ~n fiecare zi, bolnavii sunt
vizita]i de rudele lor, precum [i de rude, cunoscu]i
sau prieteni, care le aduc diferite cadouri, `n special
fructe, dulciuri [i r\coritoare. ~ncearc\ [i ace[tia, a[a
cum cred de cuviin]\, s\ le mai u[ureze suferin]a.
Mul]i dintre ei stau de vorb\ cu doctorii [i se `ngrijesc, `n general, de bunul mers al actului medical.
Dragostea acestora pentru persoanele dragi lor, aflate
acum `n suferin]\, nu cunoa[te limite.
{i nu sunt deloc pu]ini oamenii s\n\to[i ce mi[un\
`n preajma bolnavilor. ~ns\ prezen]a mea, ca preot,
`n mijlocul bolnavilor [i faptul c\ st\team de vorb\
cu fiecare, era ceva cu totul aparte, de o importan]\ [i
finalitate neb\nuite.
Bine`n]eles, n-a[ fi putut pune niciodat\ la `ndoial\ aportul medicinii la vindecarea bolnavilor, `ns\
la fel de bine eram con[tient c\, pentru a-[i redobândi, cât mai repede cu putin]\, s\n\tatea, bolnavii
aveau nevoie de ceva mult mai de folos [i mai puternic. Eram hot\rât s\ fac uz de toate mijloacele pe care
Biserica mi le pusese la dispozi]ie, nu doar pentru
vindecarea trupurilor, cât mai ales pentru folosul
sufletelor.
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~mi vedeam semenii ca pe ni[te icoane ale lui
Dumnezeu, sim]indu-i ca pe o suflare a Celui Prea`nalt. Nu vedeam `n ei doar simpli oameni, trec\tori
prin aceast\ via]\, ci suflete destinate s\ ajung\ `n
~mp\r\]ia ve[nic\ a cerurilor.
„Destina]ia omului nu este p\mântul acesta plin
de greut\]i, suferin]e [i `ntrist\ri, ci Cerul. Doar
acolo se afl\ bucuria [i slava. Doar dac\, cu r\bdare [i
credin]\ puternic\, `[i `nfrunt\ bolile, omul poate
face fa]\ acestora, precum [i `ncerc\rilor de tot felul, [i
doar a[a poate ie[i `nving\tor [i poate dobândi bucuria Cerului”, `mi spuneam mereu.
{tiam c\ doar `n acest fel trebuia s\ comunic cu
bolnavii. Eram dator s\ m\ apropii de ei, s\ le ar\t
grij\ duhovniceasc\ sfin]it\. Eram dator s\ le fiu
al\turi, ca o mângâiere [i dragoste de la Dumnezeu, s\
suf\r al\turi de ei [i s\ m\ rog pentru vindecarea lor.
Ca preot, nu trebuia s\ m\ rezum doar la vindecarea bolii trupe[ti, ci s\ p\trund mai adânc, pân\
la boala din interior, cea a sufletului. S\ sap [i s\ ar
sufletele `n]elenite, a[a cum fac ]\ranii prin gr\dinile lor. S\ des]elenesc, s\ ud din bel[ug [i s\ sem\n
ogorul sufletului lor. Doar `n felul acesta `i puteam
ajuta s\ scape, s\ se elibereze de m\r\cini, pietre,
buruieni, parazi]i [i de greutatea p\catului.
Atâta timp cât bolnavii erau ]intui]i pe patul de
suferin]\, eram dator s\ m\ apropii de ei, pentru a le
face cunoscute dragostea lui Dumnezeu [i dorin]a Sa
pentru mântuirea sufletelor lor nemuritoare. Eram
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dator s\ le vorbesc ne`ncetat `n limba cerurilor, `ncepând de la lucrurile din via]a de zi cu zi [i de la
nevoile lor [i terminând cu Taina Sfintei Spovedanii,
dup\ cum ne `nva]\ Dumnezeu: „C\uta]i mai `ntâi
`mp\r\]ia lui Dumnezeu [i dreptatea Lui [i toate
acestea se vor ad\uga vou\”.
Oare nu cerem, to]i, de la Dumnezeu, via]\ lini[tit\ [i `n pace? Oare nu avem, cu to]ii, nevoie de s\n\tate, la fel ca de cele trebuincioase vie]ii? Toate
acestea Dumnezeu, prin dragostea Sa, ni le ofer\ din
bel[ug, mai ales când ne `ngrijim s\-I respect\m
voin]a sfânt\, când tr\im asemenea drep]ilor, cu
toat\ fiin]a noastr\, ne`ntina]i de cele lume[ti [i trec\toare [i nevoindu-ne pentru dobândirea ~mp\r\]iei
Cerurilor.
Prezen]a [i ajutorul dat de preotul de spital, a
c\rui via]\ e caracterizat\ de credin]\ arz\toare [i
smerenie, e asemenea fluviului Nil, sfânt f\ga[ al
Cerului, care potole[te setea [i r\core[te sufletul suferindului ce arde mocnit pe altarul durerii. Doar
prezen]a preotului `n spital `i ajut\ pe bolnavi s\
spere [i s\ cread\ c\, `n curând, Marele Vindec\tor
al sufletelor [i al trupurilor, Domnul nostru Iisus
Hristos, urmeaz\ s\ le refac\ pe deplin s\n\tatea,
astfel `ncât, cu bel[ug de bucurie, ace[tia s\ revin\
`n mijlocul celor dragi.

34

~n mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi

6. PARACLISUL MAICII DOMNULUI
Pentru credincio[i, slujbele Bisericii Ortodoxe constituie un izvor nesecat de hran\ duhovniceasc\. Doar
acestea `i ajut\ s\ p\streze comuniunea cu Dumnezeu, izvorul de har [i putere atât de necesare `n lupta
lor de zi de zi cu boala.
}intui]i pe patul durerii, bolnavii au nevoie de cât
mai multe slujbe. Altfel, unde ar putea g\si puterea
necesar\ pentru a `nfrunta durerea insistent\ [i toat\
osteneala la care sunt supu[i de boal\? Cum altfel s-ar
putea tonifica [i `nt\ri? Cum [i-ar mai g\si odihna,
fie [i pentru câteva clipe? Cum ar mai putea deveni
imuni la atacul ne`ndur\tor al microbilor [i cum ar
mai putea sc\pa din ghearele mor]ii? Sunt [i a[a deja
destul de obosi]i `n urma analizelor de laborator [i
radiologice, a injec]iilor [i a medicamentelor prescrise.
De aceea, bolnavii au nevoie de ceva cu totul diferit,
mult mai folositor decât medicamentele, care s\ le
umple cu adev\rat sufletul.
La Spitalul „Hipocrat” nu aveam condi]iile necesare pentru a oficia Sfânta Liturghie. Prin urmare,
m-am tot gândit ce a[ fi putut face pentru cei `ncerca]i de boal\ [i, relativ repede, am ajuns la concluzia c\ cel pu]in un Paraclis al Maicii Domnului
i-ar fi `nt\rit cumva [i, cu siguran]\, le-ar fi mângâiat suferin]a.
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Paraclisul Maicii Domnului provoac\ emo]ie, inspir\ [i sprijin\ fiecare inim\ cre[tin\ [i, cu atât mai
mult, pe cei suferinzi, care au nevoie imediat\ de mijlocirea N\sc\toarei de Dumnezeu c\tre Fiul S\u,
Unicul [i Adev\ratul Vindec\tor, Atotputernicul Mântuitor Iisus Hristos. De aceea, bolnavii tânjesc nespus
de mult s\ asculte Paraclisul Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu.
La Spitalul „Hipocrat” nu exista `ns\ o capel\ unde
ace[tia s\ se poat\ ruga. Pentru mine, acest lucru nu
a constituit `ns\ un impediment. Dragostea, buna dispozi]ie [i rug\ciunea plin\ de sfin]enie toate le iconomisesc, `n modul cel mai potrivit [i mai satisf\c\tor.
Astfel, bonavii nu sunt priva]i de nepre]uitul dar al
Paracliselor. Aveam la `ndemân\ mai multe solu]ii,
problema putându-se rezolva destul de u[or. Aveam
la dispozi]ie cl\dirile, s\lile de a[teptare pentru rude
[i holurile destul de `nc\p\toare. Mai erau apoi [i
saloanele `n care erau interna]i bolnavii. Ce altceva
mai bun, mai `ncurajator [i mai mângâietor pentru
bolnavii din saloane decât s\ poat\ asculta Sfântul
Paraclis chiar la locul suferin]ei lor?
Prin urmare, cu ajutorul harului Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, am `nceput Paraclisele. Cu
mult zel, evlavie [i credin]\, `n fiecare zi de vineri
dup\-amiaz\ bolnavii se adunau pe holurile spitalului, pentru a participa la slujbe. Erau pe deplin
convin[i c\ doar acolo aveau s\ g\seasc\ sprijinul
necesar `n lupta cu boala. Pentru ace[tia, paraclisele
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erau ocazii unice, pe care nu voiau s\ le piard\ pentru
nimic `n lume. Pentru a putea asculta Paraclisele, renun]au la orice, chiar [i la mâncare sau la vizitele
celor dragi, sau fie [i la pu]in\ odihn\ `n plus.
O iubeau din tot sufletul pe Maica Domnului, la fel
de mult cum o iubim noi to]i. O sim]eau aproape, ca
pe o mam\ care le purta de grij\ [i suferea al\turi de
ei. De altfel, [i Maica Domnului a cunoscut suferin]a
`n timpul vie]ii sale p\mânte[ti, fiind supus\ la grele
`ncerc\ri a c\ror culme a fost chiar R\stignirea pe
Cruce a Fiului S\u cel Unul N\scut. Pentru N\sc\toarea de Dumnezeu, Sfânta Cruce a fost asemenea
unei spade cu dou\ t\i[uri care i-a sfâ[iat inima.
A suferit Maica Domnului [i `nc\ continu\ s\
sufere, pentru noi to]i, dar mai ales pentru cei `ncerca]i de boal\. Pentru to]i ace[tia, N\sc\toarea de Dumnezeu se roag\ [i-L implor\ pe Fiul S\u, pentru ca
Acela s\-i vindece [i s\-i mântuiasc\ pe to]i suferinzii.
A[adar, iubirea noastr\, a tuturor credincio[ilor
fa]\ de Maica Domnului este pe deplin justificat\. La
fel de justificat\ era [i speran]a bolnavilor interna]i
`n acea vreme la Spitalul „Hipocrat” care, ner\bd\tori,
se adunau pe holul pe care urma s\ se citeasc\ Sfântul Paraclis. Era [ansa lor de a dialoga cu N\sc\toarea
de Dumnezeu, de a-i adresa rug\ciuni fierbin]i pentru `ns\n\to[ire grabnic\ [i de a-[i m\rturisi dragostea nem\rginit\ fa]\ de aceasta, convin[i c\ doar ea
avea s\ le aline durerea care-i m\cina [i le va usca
lacrimile fierbin]i: «Ia aminte la rug\ciunea mea [i
lacrimile mele nu le trece cu vederea».
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M\ rugam Preacuvioasei s\ nu `nceteze s\ mijloceasc\ la Fiul s\u pentru bolnavii de la Spitalul
„Hipocrat”. ~n perioada binecuvântat\ dinaintea
s\rb\torii Adormirii Maicii Domnului (15 august),
citeam Paraclisul zi de zi. Din primul momentul `n
care bolnavii au aflat c\ Paraclisul Maicii Domnului
avea s\ se citeasc\, `n fiecare zi la ora [apte, imediat
dup\ masa de sear\, pe unul dintre culoarele spitalului sau `n vreun salon, nu mai [tiau cum s\-[i
manifeste bucuria.
Pe vremea aceea, Paraclisul era cântat de câteva
asistente evlavioase, foarte `ndr\gite de bolnavi. Erau
titulare pe posturile pe care le ocupau `n spital [i `i
iubeau nespus pe bolnavi, slujindu-i pân\ la sacrificiu. ~mpreun\ cu acestea, cântau [i bolnavii: „Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, mântuie[te-ne pe
noi” [i „Fere[te-i de pericole pe robii T\i, N\sc\toare
de Dumnezeu...”.
~n\l]am c\tre Dumnezeu rug\ciuni fierbin]i, implorându-L pentru `ns\n\to[irea bolnavilor. To]i se
bucurau de [ansa duhovniceasc\ care li se d\dea. Cel
mai mult se bucurau `ns\ cei care, datorit\ bolii de care
sufereau, erau nevoi]i s\ r\mân\ interna]i pentru o
lung\ perioad\ de timp, imobiliza]i la pat. Ace[tia
erau cei mai lipsi]i, de multe ori timp de luni sau ani
de zile, de Sfintele Slujbe ale Bisericii noastre. ~n momentul `n care Paraclisul r\suna `n saloane, bolnavii
se emo]ionau profund, sufletul umplându-li-se de
sentimente de adânc\ bucurie [i recuno[tin]\ fa]\
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de Dumnezeu. Erau ferm convin[i c\ binecuvântatul
Paraclis era calea cea mai potrivit\ pentru a li se mai
u[ura suferin]a grea prin care treceau. Pentru ei, era
ca [i cum ar fi tr\it clipe de poveste, pline de sfin]enie, momentul `n care aveau ocazia s\ dialogheze
cu Maica Domnului [i cu Atotputernicul Dumnezeu
al cerurilor [i al p\mântului, spijinul, mângâierea
[i salvarea oric\rui suflet `ndurerat.
Cu cât\ sensibilitate, emo]ie [i tr\ire personal\ au
reu[it sfin]ii imnografi s\ se `nchine preacinstitului
Chip al Maicii Domnului, N\sc\toarei de Hristos, „mai
cinstit\ decât Heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare decât Serafimii”.
~n sufletele suferinzilor, Paraclisul Maicii Domnului vibra cu putere. Tres\reau ca de-o bucurie sfânt\,
se sim]eau mângâia]i [i odihni]i. Uitau de durere, iar
inima lor se umplea de `ncredere [i speran]a c\ Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu le va asculta rug\ciunile [i `i va ajuta: „Fiind cuprins de neputin]e cumplite [i de chinurile bolilor, Tu, Fecioar\, ajut\-mi; cer
ajutorul T\u, Fecioar\, c\ pe Tine Te [tiu comoar\
de t\m\duiri ne`mpu]inat\ [i necheltuit\, Ceea ce
e[ti cu totul f\r\ de prihan\”.
La Sfântul Paraclis asistau [i credincio[i din afara
spitalului, prieteni [i rude ale bolnavilor interna]i care,
de asemenea, g\seau `n aceast\ rug\ciune un izvor
de bucurie plin de `nsemn\tate. La sfâr[itul fiec\rui
Paraclis, obi[nuiam s\ adresez tuturor, dar `n special
celor m\cina]i de suferin]\, câteva cuvinte de suflet,
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rostite cu toat\ dragostea de care eram `n stare. Astfel,
dispozi]ia bolnavilor se schimba. De pe fe]ele `ntunecate [i m\cinate de boal\, suferin]a, sup\rarea [i nelini[tea disp\reau ca prin minune. ~n fa]a puterii
Sfântului Paraclis, care `i punea pe cei suferinzi
sub protec]ia dragostei Domnului nostru Iisus [i a
Maicii Sale, calmantele, injec]iile sau medicamentele
p\reau ne`nsemnate, Maica Domnului Cuprinderea
Celui Necuprins fiind pentru ace[tia Mângâietoare
f\r\ de asem\nare.
M\rire }ie, Doamne!
M\ rugam Preacuvioasei Maici s\ nu `nceteze s\
mijloceasc\ pentru poporul S\u [i `n special pentru
cei afla]i `n suferin]\ pe paturile din spitale.
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7. SFÂNTA LITURGHIE
{I CLINICA DE RADIOLOGIE
„C\ci piciorul meu a stat `ntru dreptate; `ntru adun\ri
Te voi binecuvânta, Doamne” (Ps. 25,12)

Comunicam continuu cu bolnavii, dialogul nostru
fiind unul deosebit de roditor, iar Paraclisul Maicii
Domnului pl\cut [i nespus de folositor. Ceva lipsea
`ns\. Era acel ceva de o importan]\ vital\ pentru suferinzi [i totodat\ indispensabil pentru misiunea [i
lucrarea preotului. Este vorba de sfântul l\ca[, centrul activit\]ii misionare a preotului, de locul dedicat
`n mod special rug\ciunii, unde se s\vâr[e[te Sfânta
Liturghie [i Taina Sfintei Euharistii, astfel `ncât suferinzii s\ se poat\ `narma cu putere de la Dumnezeu.
Dac\ la sate, `n ora[e sau `n capitalele ]\rilor sfintele l\ca[uri de `nchin\ciune sunt ridicate `n puncte
strategice, la fel de necesar este un astfel de l\ca[
[i `n institu]iile spitalice[ti, acolo unde durerea [i
lacrimile exist\ din bel[ug.
Astfel, bolnavii din spital `[i vor c\uta refugiul,
odihna sufleteasc\ [i mângâierea `n capel\. ~nspre
acolo, `nspre l\ca[ul de `nchin\ciune binecuvântat din
cadrul spitalului, vor alerga ne`ncetat pentru a aprinde o lumânare, a se `nchina [i bucura cu evlavie de
sfintele icoane [i a se ruga cu credin]\ lui Hristos,
Maicii Domnului [i sfin]ilor.
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La sfântul l\ca[ din cadrul spitalului se vor gr\bi
s\ ajung\ [i rudele celor suferinzi, pentru a `ngenunchea `n fa]a icoanei Maicii Domnului, indiferent
dac\ cei dragi lor sunt grav bolnavi sau dac\ sunt du[i
de urgen]\ pe masa de opera]ie. Acolo fiecare credincios se roag\ cu dragoste [i lacrimi fierbin]i pentru
s\n\tatea tat\lui, a mamei, a vreunei asistente sau a
copilului aflat `n suferin]\ [i, `n general, a persoanelor dragi lor care, nu de pu]ine ori, sunt pândite de
pericolul mor]ii. A[adar, `n cadrul oric\rui spital,
capela este indispensabil\, mai ales atunci când acolo
exist\ [i un preot misionar.
Spitalul „Hipocrat” nu dispunea `ns\ de un l\ca[
de `nchin\ciune [i nici m\car de o mic\ capel\. Aceasta conta mult `n misiunea oric\rui preot care, cu dragoste [i zel, [i-ar fi ales s\-[i desf\[oare activitatea
acolo. M\ gândeam mereu cum a[ fi putut ob]ine un
spa]iu pentru oficierea slujbelor. ~n mintea mea, tot
timpul doar la asta m\ gândeam. Trebuia, cu orice
pre], s\ rezolv problema `ntr-un fel, s\ g\sesc o solu]ie rapid\, astfel `ncât spitalul s\ capete un l\ca[ de
`nchin\ciune cât mai repede cu putin]\, chiar dac\
acesta urma s\ fie amenajat fie [i `ntr-un col]i[or al
institu]iei spitalice[ti. Ne trebuia un spa]iu cât de
mic, unde s\ poat\ fi oficiat\ Sfânta Liturghie, astfel
`ncât bolnavii s\ se poat\ `mp\rt\[i, f\r\ `ntârziere,
din Sfântul Potir D\t\tor-de-Via]\. Iar Dumnezeul
dragostei [i al milosteniei, care ofer\ crea]iei Sale
tot ceea ce are nevoie [i din bel[ug, a rânduit astfel
`ncât s\ fie g\sit\ o solu]ie temporar\.
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~n urma discu]iilor [i a colabor\rii cu func]ionarii
evlavio[i ai institu]iei, problema amenaj\rii unui
spa]iu de rug\ciune a intrat pe un nou f\ga[. Ini]ial,
s-a hot\rât ca Sfânta Liturghie s\ fie oficiat\ pe holul
Clinicii de radiologie, urmând ca mai târziu s\ fie
g\sit un alt spa]iu, mai bine pozi]ionat [i mai generos.
Clinica de radiologie se afla la subsol, iar culoarul care
conducea `nspre aceasta era destul de `nc\p\tor,
având atât lungimea, cât [i l\]imea potrivite pentru
a ad\posti dou\ rânduri de scaune pentru bolnavi.
~mpreun\ cu domnul Karvelas, am cercetat `n teren spa]iul repartizat. Tot `mpreun\ ne-am exprimat
p\rerea [i `n fa]a directorului general, domnul Hrisostom Theodoridis, ulterior inspector al Ministerului
Protec]iei Sociale, care a fost imediat de acord, chiar cu
mare bucurie.
Pentru serviciul pe care `l conducea, acesta p\rea
directorul ideal, fiind `nzestrat cu calit\]i de conducere
rare. ~l iubea pe Dumnezeu [i Biserica. Pân\ [i arhiereu se `ngrijise s\ aduc\ `n spital, `n Vinerea Mare, la
slujba Sfântului Epitaf, spre bucuria bolnavilor interna]i la acea dat\. ~n timpul mandatului s\u, chiar
[i doi mini[tri au participat la Sfânta Liturghie de
duminic\, ]inut\ pe holul Spitalului „Hipocrat”. ~i adusese domnul Gherasim Konstantatos, cel mai activ
dintre consilierii Spitalului „Hipocrat”.
Plini de entuziasm binecuvântat, am procedat la
punerea `n practic\ a hot\rârii luate. Pentru s\vâr[irea Sfintei Liturghii aveam nevoie de dou\ mese,
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de acoper\mintele aferente Sfintei Mese [i Proscomidiei, precum [i de vase liturgice. Unde s\ ne fi dus
s\ le c\ut\m? L\ca[ul de `nchin\ciune fusese amenajat la repezeal\, fiind unul mobil. ~n afar\ de aceasta,
nu dispuneam de resursele financiare necesare pentru a achizi]iona toate cele de trebuin]\.
~ns\ prin grija lui Dumnezeu, pe care Acesta ne-o
poart\ necontenit, se g\sesc solu]ii pentru orice problem\. ~n cazul nostru, solu]ia a venit din partea Mitropoliei din Atena [i a Spitalului „Sfântul Sava”.
Cu mult\ dragoste, p\rintele arhimadrit Nicodim
Graikos, pe vremea aceea preot la Catedrala Mitropolitan\ din Atena [i mai târziu mitropolit al Tebei [i
Livadia, [i-a asumat responsabilitatea de a ne `mprumuta sfinte vase, pentru o perioad\ mai lung\ de
timp. Cu ~naltpreasfin]itul Nicodim eram fra]i `ntru
cele sfinte. Colaborasem `nc\ din anii tinere]ii, când
amândoi eram `nc\ simpli muncitori. Tot `mpreun\
fusesem [i la biroul preacuviosului p\rinte Serafim
Papakostas, când acela ne-a vorbit de `nsemn\tatea
chem\rii la preo]ie.
Preacucernicul p\rinte arhimadrit Gheorghe Koutis, preot misionar al Spitalului Oncologic „Sfântul
Sava”, s-a oferit s\ ne `mprumute acoper\minte pentru Sfânta Mas\ [i Proscomidiar. Dumnezeul s\-l odihneasc\ [i s\-l pomeneasc\ `n veci! A trecut la cele ve[nice `n anul 1968.
De acum, eram aproape preg\ti]i pentru a s\vâr[i
Sfânta Liturghie `n l\ca[ul nostru mobil. Sâmb\t\
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dup\-amiaz\, imediat ce personalul din laboratoare a
plecat acas\, pe holul Clinicii de Radiologie a `nceput
o activitate frenetic\ de preg\tire a spa]iului, `n
vederea s\vâr[irii primei Sfinte Liturghii. M\icu]e
evlavioase, membre ale comunit\]ii de maici „Evniki”,
cur\]au de zor, `n `ncercarea de a amenaja umilul hol
ce `n ziua urm\toare avea s\-L g\zduiasc\ pe `nsu[i
Dumnezeu cel Necuprins.
Func]ionari evlavio[i din administra]ia spitalului, precum domnii Mihail Karvelas, Panos Efthimopoulos, Constantin Kardasis [i Dimitrie Vlasopoulos,
se oferiser\ s\ ajute la amenajarea l\ca[ului mobil.
To]i lucrau cu zel, pân\ la sacrificiu, cu dispozi]ie
sfânt\ [i dragoste ce „nu cade niciodat\”, dup\ cum
spune Sfântul Apostol Pavel. Tot ei au fost cei care au
mers [i prin saloane, pentru a face cunoscut bolnavilor c\, `n ziua urm\toare, duminic\, urma s\ se
s\vâr[easc\, pe acel hol la spitalului, Sfânta Liturghie, spre mângâierea [i s\n\tatea tuturor celor
afla]i `n suferin]\.
Imediat ce au luat la cuno[tin]\ de `nsemnatul
eveniment, bolnavii au `nceput s\ exulte de bucurie.
~l sl\veau [i-I mul]umeau lui Dumnezeu din tot sufletul [i cu toat\ fiin]a, cât\ le mai r\m\sese. Cei
mai bucuro[i erau cei care se spovediser\, preg\ti]i
fiind deja pentru a primi Sfânta ~mp\rt\[anie. Mul]umirea lor sufleteasc\ dep\[ea orice imagina]ie. Peste
tot, din gurile bolnavilor r\suna „M\rire }ie, Doamne!”.
~n mod obi[nuit, l\ca[urile ortodoxe de `nchin\ciune func]ioneaz\ `n spa]ii potrivite, dispunând de
45

Arhim. Eusebiu Giannakakis

mijloace bogate. ~n oricare dintre acestea pot fi admirate candelabre scumpe, nenum\rate clopote ce
bat pl\cut, psal]i cu voci nemaipomenite, epitropi
evlavio[i [i, `nainte de toate, preo]i care, `n cele mai
multe dintre cazuri, sunt cel pu]in doi la num\r,
bine`n]eles `n func]ie de num\rul de enoria[i. Acest
tot duhovnicesc unitar `i atrage cu u[urin]\ pe credincio[i, c\rora li se d\ astfel posibilitatea de a participa,
`n mod comod [i f\r\ a se obosi, la via]a religioas\
a parohiei din care fac parte.
Ce putea, `ns\, s\ ofere un hol izolat [i `ntunecat
dintr-un spital, astfel `ncât s\-i atrag\ pe credincio[i?
Nu avea chiar nimic care s\ impresioneze. Era un
simplu coridor de spital [i, mai mult decât atât, se
afla chiar la subsolul cl\dirii, acolo unde func]iona zi [i
noapte Clinica de Radiologie. Cum ar fi fost, a[adar,
posibil s\ se creeze acolo o atmosfer\ pl\cut\? To]i cei
ce lucrau `n cadrul acelei clinici, doctori, asistente sau
simpli func]ionari, a[teptau cu ner\bdare terminarea
programului, ca s\ poat\ ie[i de acolo [i s\ respire
aer curat.
Cu toate acestea `ns\, coridorul ce conducea spre
aceast\ clinic\ fusese ales de noi drept l\ca[ de `nchin\ciune, iar bolnavii se `ndreptau acolo cu mult\
speran]\. Puteau fi v\zu]i [i mul]i credincio[i din
afara spitalului, `n special tineri evlavio[i, simpli
muncitori sau studen]i.
La Sfintele Liturghii s\vâr[ite pe holul spitalului participa, nelipsit [i cu deosebit\ smerenie, [i
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actualul mitropolit al Mitropoliei Kalavrita [i Aigialeia,
~naltpreasfin]itul Ambrozie, pe atunci `nc\ student.
To]i veneau acolo plini de optimism, parc\ cuprin[i de o sete duhovniceasc\ de neastâmp\rat.
Niciunul dintre ei nu p\rea deranjat de alegerea
locului unde fusese amenajat l\ca[ul de `nchin\ciune.
Erau cu to]ii mâna]i doar de nevoia imperioas\ de a
dialoga cu Dumnezeu. Nimic altceva nu `i preocupa.
Erau convin[i, din tot sufletul c\, pe durata Sfintei
Liturghii, cerul `ntreg cobora pe acel hol, iar credincio[ii se `n\l]au spre ceruri, mai ales cei care se `mp\rt\[eau cu Sfântul Trup [i Sânge, unindu-se cu
Dumnezeu cel Necuprins, Izvorul nesecat al tuturor
darurilor [i binecuvânt\rilor.
De acum spa]iu zilnic de rug\ciune, holul Clinicii
de Radiologie a r\mas `ntip\rit `n memoria bolnavilor [i a personalului medical, atâ]ia câ]i `n acei ani
au ales s\ participe acolo la Sfintele Slujbe. Toate
activit\]ile legate de via]a bisericeasc\ [i rug\ciunile pentru u[urarea suferin]ei bolnavilor [i binecuvântarea celor ce lucrau `n acel spital porneau de acolo.
~n afar\ de Sfânta Liturghie, pe acel hol se s\vâr[eau [i Paraclisele, Taina Sfântului Maslu [i a Sfintei
Spovedanii. Pentru aceasta din urm\, amenajasem
un loc special unde, la orele dup\-amiezii, bolnavii
veneau s\ se spovedeasc\.
Atunci când locurile pe unde se preumbl\ oameni sunt transformate `n spa]ii de rug\ciune [i `nchin\ciune, apar [i minunile. La fel s-a `ntâmplat
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[i pe acel hol al Clinicii de Radiologie din cadrul Spitalului „Hipocrat”. Era, `ntr-adev\r, o minune! Holul
se transformase `ntr-un fel de catacomb\ plin\ de
via]\. Iubeam mult acel loc [i nu `mi era deloc u[or s\
plec de acolo, de câte ori spitalul func]iona ca unitate
de primire urgen]e, când nu puteam s\vâr[i Sfânta
Liturghie.
Acel l\ca[ de `nchin\ciuune, fie el [i temporar, a
fost, `ntr-adev\r, o mare binecuvântare, inspira]ie [i
luminare din partea lui Dumnezeu. Timp de mul]i ani,
holul a servit foarte bine scopului pentru care fusese
amenajat. Mai mult de atât, experien]a l\ca[ului mobil
s-a dovedit a fi una foarte util\, având `n vedere c\,
ulterior, am fost chemat s\ slujesc `n cadrul Spitalului „Alexandra”, care, de asemenea, nu dispunea nici
de l\ca[ de `nchin\ciune [i nici de preot misionar. La
acel spital, pentru o lung\ perioad\ de timp, Sfânta
Liturghie se s\vâr[ea `ntr-un spa]iu din cadrul Clinicii de Patologie. Locul `ns\ era mai pu]in important,
dac\ e s\ ]inem cont de faptul c\ mul]i dintre cei
interna]i acolo aveau posibilitatea s\ se `mp\rt\[easc\ cu Sfintele Taine, bine`n]eles dup\ ce, `n prealabil, se spovedeau.
De asemenea, de multe ori am fost nevoit s\ s\vâr[esc Sfânta Liturghie folosindu-m\ de aceea[i tactic\
a holului, mai ales `ntr-o sal\ special amenajat\ `n
cadrul {colii de asistente medicale `n ambulatoriu,
aflat\ la mic\ distan]\ de Spitalul „Hipocrat”. Desigur, [i `n acest caz prioritate avea Taina Sfintei
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Spovedanii. Doamna Apostolopoulou, directoarea acelui a[ez\mânt, era deosebit de evlavioas\, interesându-se `n mod deosebit de formarea duhovniceasc\ a
cursantelor pe care le instruia. Chiar dânsa era cea
care, la perioade regulate de timp, mi se adresa, chemându-m\ s\ slujesc acolo, fiind `ntotdeauna prima
care venea s\ se spovedeasc\, ner\bd\toare s\-[i `ndrepte pa[ii c\tre Sfântul Potir D\t\tor-de-Via]\.
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8. SFÂNTA SPOVEDANIE
{I SFÂNTA ~MP|RT|{ANIE
Lucrarea duhovniceasc\ sistematic\ a preotului
`n cadrul spitalului, s\vâr[irea de c\tre acesta a Sfintei Liturghii, a Sfintelor Paraclise, a Sfântului Maslu
nu se dovedesc doar deosebit de mângâietoare [i `ncurajatoare, dar mai ales au rolul de a preg\ti sufletul
pentru via]a `n Hristos.
Harul lui Dumnezeu mi[c\ inimile, `nmuindu-le.
Prezen]a Mântuitorului Iisus Hristos [i pu]inele cuvinte pe care preotul le roste[te, cu dragoste p\rinteasc\, la sfâr[itul fiec\rei Sfinte Liturghii, au ecou
puternic `n sufletele bolnavilor, f\cându-i s\ `n]eleag\ c\ `ncercarea prin care trec constituie, `n fapt,
o `ncercare izvorât\ din iubirea lui Dumnezeu, pentru des\vâr[irea lor duhovniceasc\. Bolnavii aveau
astfel [ansa deosebit\ de a se spovedi. Pentru unii
dintre ei, acest lucru se `ntâmpla poate chiar pentru
prima oar\ `n via]\, fiind ca un fel de rebotezare `n
dragostea Iubitorului de oameni. Hot\rârea lor de
a-[i câ[tiga mântuirea se baza pe metania sincer\,
care le trezea dorin]a de a se spovedi.
Nu doar când eram chemat de cei suferinzi, pentru o simpl\ rug\ciune, pentru a-i spovedi sau a-i `mp\rt\[i, ci [i din proprie ini]iativ\ [i `n conformitate cu
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tactica pe care o urmam, alergam `ncontinuu, f\r\
a m\ mai gândi la odihn\. Bolnavul este o fiin]\ ce nu
poate fi neglijat\. El nu trebuie v\zut doar ca un
simplu pat, deasupra c\ruia st\ scris un num\r, ci
este un OM. Este fiin]a pentru care Dumnezeu a creat
o `ntreag\ lume, adic\ toate câte exist\ pe p\mânt.
Pentru mântuirea sufletului nemuritor al acestuia,
Dumnezeu cel Necuprins S-a f\cut om, S-a r\stignit [i a `nviat.
~n persoana omului suferind, preotul con[tient
de misiunea sa vede pe ~nsu[i Hristos. ~n inima sa
r\sun\ ne`ncetat cuvintele Mântuitorului: „bolnav
am fost [i M-a]i cercetat” (Mt. 25,36) sau „Orice a]i
f\cut unuia dintr-ace[ti fra]i ai Mei, prea mici, Mie
Mi-a]i f\cut” (Mt. 25,40), precum [i „P\storul cel
bun `[i pune sufletul pentru oile sale.” (In. 10,11).
Interesul nem\rginit [i grija neobosit\ a preotului
fa]\ de bolnav este cel mai puternic [i mai eficace
medicament. ~n momentul `n care suferindul `l vede
pe preot lâng\ patul s\u de suferin]\, `[i d\ seama
c\ acesta particip\, `[i asum\ suferin]a prin el care
trece. Dragostea de tat\, cu care preotul vorbe[te bolnavilor, `i `nt\re[te [i `i ajut\ s\ suporte suferin]a.
Duhovnicul `i vede pe cei suferinzi ca pe ni[te
persoane `mplinite duhovnice[te, ca pe ni[te suflete
a c\ror valoare dep\[e[te pe cea a lumii `n `ntregul ei,
suflete chinuite [i sleite de puteri, pe care dragostea lui Dumnezeu le-a chemat aproape de El pentru
a le ajuta.
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Aceasta nu `nseamn\ `ns\ c\ preotul nu trebuie s\
dea importan]\ [i suferin]ei trupe[ti. Ba mai mult,
este chiar dator s\ se opreasc\ asupra acesteia [i de
la aceasta s\ `[i `nceap\ misiunea, din primul moment `n care se apropie de bolnav. Preotul este dator
s\-[i salute bolnavii cu zâmbetul pe buze, s\ radieze
bun\tate [i dragoste nem\rginit\, s\-i `ntrebe dac\
sufer\ [i s\ afle am\nunte despre boala care i-a ]intuit
la pat. Abia dup\ aceea le va citi rug\ciunea special
rânduit\ de Biseric\ pentru redobândirea s\n\t\]ii,
`n `ncercarea sa de a le insufla speran]\ [i credin]\ `n
Dumnezeu. Le va spune c\ omul este alc\tuit nu numai din trup, ci [i din suflet, [i c\ pentru mântuirea
sufletelor chiar Hristos S-a pogorât pe p\mânt. {i
trupul `ns\, ca templu [i l\ca[ al Sfântului Duh, s-a
bucurat de aceea[i cinstire din partea Mântuitorului
Iisus Hristos, ca [i sufletul. Hristos `i simpatizeaz\
pe cei suferinzi, al\turi de care vegheaz\ ne`ncetat.
Nenum\ratele Sale minuni au vindecat tot felul de
boli [i bolnavi, chiar [i pe cei suferinzi de boli incurabile, doar cu un cuvânt al S\u chiar mor]ii `nviind.
De multe ori, Dumnezeu permite instalarea bolii
`n suflete alese, astfel `ncât, prin suferin]\, acestea
s\ ajung\ la un grad cât mai `nalt de cur\]ire: „Ca pe
aur `n topitoare, a[a i-a l\murit, [i ca pe o jertf\ de
ardere `ntreag\ i-a primit” (~n]. Sol. 3, 6). Adesea, prin
intermediul bolii, Preabunul Dumnezeu `i conduce pe
cei p\c\to[i pe drumul c\in]ei, `ntru mântuirea sufletelor lor. Dumnezeu permite durerea pentru c\
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aceasta vindec\ [i mântuie[te, conducând crea]ia Sa
spre des\vâr[ire. Dac\ boala crunt\ nu l-ar fi condus
pe paralizatul de la Vitezda pe patul suferin]ei, nu
[tim sigur c\ acela ar fi con[tientizat vreodat\ p\catul sau c\ ar mai fi ajuns s\-l cunoasc\ pe Hristos.
Ce i-a poruncit Mântuitorul Hristos paralizatului,
de `ndat\ ce l-a vindecat? S\ nu spun\ nim\nui, ci,
„mergând, arat\-te preotului [i, pentru cur\]irea ta, du
jertfa, precum a orânduit Moise, spre m\rturie lor”
(In 5, 14). ~n cazul aceluia, p\catul a avut ca rezultat
paralizia, timp de 38 de ani. De aceea, Mântuitorul
Hristos i-a atras aten]ia s\ nu mai p\c\tuiasc\, ca s\
nu i se `ntâmple ceva [i mai r\u.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a d\ruit s\n\tatea multor oameni credincio[i, dar `n acela[i timp
le-a recomandat cu severitate via]a curat\, `n sfin]enie. Aceasta pentru c\, dup\ cum ne `nva]\ Hristos,
via]a curat\ este cea care `l preg\te[te pe omul ne`nsemnat, neputincios [i plin de sl\biciuni pentru ~mp\r\]ia cerurilor, pentru rai. {i vai de credinciosul care
nu reu[e[te s\ câ[tige ~mp\r\]ia cerurilor! Omul a
fost creat astfel `ncât s\ guste din fericirea raiului.
Raiul! Sfântul Apostol Pavel, cel care a fost dus
pân\ `n al treilea cer, `nvrednicindu-se s\ guste, ca
pregustare, via]a de apoi, s\ vad\ frumuse]ea, triumful [i m\re]ia raiului, nu a fost `n stare s\ descrie cele câte a auzit sau a v\zut acolo. Chiar [i cea
mai `n]eleapt\ minte nu-[i poate `nchipui, câtu[i de
pu]in, ce `nseamn\ fericirea raiului: „Cele ce ochiul
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n-a v\zut [i urechea n-a auzit, [i la inima omului nu
s-au suit, pe acestea le-a g\tit Dumnezeu celor ce-L
iubesc pe El” (I Cor. 2, 9).
Drep]ii din ceruri vor fi egali [i asem\n\tori `ngerilor. Trupul, care `n via]a aceasta este `ngreunat de
suferin]\, efort [i poate chiar [i de vreun handicap,
`n rai va fi din nou `ntreg, str\lucitor [i `nviat. Unit cu
Dumnezeu, sufletul va contempla m\re]ia lui Dumnezeu, ad\pându-se din aceasta. Cât\ fericire! ~n rai nu
mai exist\ moarte, ci doar via]\, [i nici m\car noapte.
Acolo ziua str\luce[te `n toat\ m\re]ia ei, nu mai
exist\ lacrimi, durere sau suferin]\, ci doar bucurie
nesfâr[it\. ~n rai nu exist\ nici boli [i nici infirmitate sau microbi care s\-l atace pe om [i s\-l arunce `n
patul suferin]ei, al durerii. Acolo nu exist\ nici spitale,
clinici sau azile. Doar vântul adie, vântul sfin]eniei
[i al bucuriei.
De ce, a[adar, omul, `nzestrat cu suflet, s\ nu se
gândeasc\ la asta? De ce s\ nu se osteneasc\, s\
nu lupte ca s\ câ[tige ~mp\r\]ia cerurilor?
Fericirea raiului nu cunoa[te sfâr[it, este ve[nic\,
nu se termin\ `n vecii vecilor. Acesta este, de altfel, [i
`n]elesul cuvântului „ve[nicie”: „C\ o mie de ani `naintea ochilor T\i sunt ca ziua de ieri, care a trecut, [i
ca straja nop]ii” (Ps. 89,4), spune psalmistul. A[adar,
ne a[teapt\ via]\ f\r\ de sfâr[it. Merit\, a[adar, s\
sc\p\m din mâini acest tezaur al ve[niciei, raiul?
Doamne, fere[te! Doar pu]in efort ne trebuie, r\bdare
[i blânde]e, pentru a face fa]\ triste]ii [i `ncerc\rilor
54

~n mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi

de tot felul. Suntem chema]i s\ lupt\m `mpotriva
r\ului din noi, iar credinciosul care nu depune armele
tr\ie[te, `nc\ din via]a aceasta, `n rai: „C\ci, iat\, `mp\r\]ia lui Dumnezeu este `n\untrul vostru” (Lc. 17, 21).
Preotul de spital vede `n bolnav chipul lui Dumnezeu, h\r\zit asem\n\rii dup\ har cu Acesta, adic\
`ndumnezeirii. Chiar acest sentiment `ncearc\ [i
s\ i-l insufle, s\-i spun\ c\ are obliga]ia de a lupta, de
a trudi pentru atingerea acestui scop. Credinciosul
are datoria de a lupta pentru a-[i elimina eventualele
sl\biciuni [i defecte, pentru a se elibera din patimile `ntin\toare [i pentru a gusta, `nc\ din timpul
vie]uirii sale p\mânte[ti, din ~mp\r\]ia cerurilor,
a[a cum se `ntâmpl\ cu `ngerii.
De aceea, de fiecare dat\ când `i vizitam pe bolnavi, `ncercam s\ stabilesc cu ace[tia cel mai bun dialog posibil, `ntru folosul sufletesc al lor. ~n acest mod,
ajutat de plugul harului lui Dumnezeu, aram `ncontinuu, `ncercând s\ cultiv sufletele bolnavilor, astfel
`ncât ace[tia s\ poat\ renun]a la tot ceea ce le era de
prisos [i d\un\tor, la tot r\ul care se cuib\rise `nl\untrul lor.
De multe ori, celor care se spovedeau pentru prima
oar\, dând dovad\ de ne[tiin]\, le spuneam: „P\catul
este un mare r\u. S\ ne `nchipuim c\ are loc un cutremur puternic, care ar `nghi]i `ntregul ora[, iar ziarele
din Europa, America [i Canada ar scrie despre aceast\
nenorocire `ntâmplat\ `n Grecia. Cam a[a este [i
p\catul, un r\u mai mare chiar [i decât o astfel de
catastrof\ natural\”.
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P\catul este cel care obose[te omul cel mai mult.
~n momentul `n care se las\ condus de defectele [i
lipsurile sale, omul se obose[te mai mult [i decât dac\
[i-ar fi petrecut toat\ ziua la muncile câmpului. Pentru oameni, Taina Sfintei Spovedanii este singurul
lucru care nu-i obose[te, este un laborator duhovnicesc, un cabinet medical, o baie care le cur\]\ sufletul,
le `ndulce[te gândurile [i inima de murd\ria p\catului [i `i une[te cu Dumnezeu. ~nainte de aceasta `ns\,
se impune c\in]a sincer\. C\indu-se sincer pentru
faptele s\vâr[ite, oamenii g\sesc puterea de a se
m\rturisi, de a se deta[a de propria persoan\ [i de
nemernicia sl\biciunilor lor.
Pe durata celor 35 de ani de diaconie la Spitalul
„Hipocrat”, am `ntâlnit foarte multe cazuri de
bolnavi care, prin puterea c\in]ei sincere [i a Sfintei Spovedanii, au reu[it s\ se smulg\ din bra]ele p\catului [i s\ renasc\. Aceasta este minunea c\in]ei
pentru p\catele s\vâr[ite! ~i transform\ pe oamenii
furio[i, blasfemiatori, be]ivi sau juc\tori de c\r]i, din
bestii nemiloase `n fiin]e blânde, pl\cute la vedere
chiar dac\, mai `nainte, tuturor le era team\ de ei.
Mul]i dintre bolnavii din acest spital, câ]i dintre
ace[tia s-au spovedit pentru prima oar\, au plecat de
acolo cu lacrimi fierbin]i pe obraji. „Din acest moment,
le spuneam, peste toate s-a a[ternut p\mântul. Acum
sunte]i ca [i cum tocmai a]i ie[it din cristelni]a lui
Hristos”. ~n acele momente, lacrimile `i podideau.
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M\rire }ie, Doamne! Binecuvântate sunt lacrimile poc\in]ei! Astfel de lacrimi au curs [i pe fa]a Preacuvioasei Maria Egipteanca, transformând-o `ntr-o sfânt\
ce-a r\mas, peste veacuri, un simbol al poc\in]ei.
Sensul cuvântului „poc\in]\” este cunoscut de majoritatea oamenilor, `ns\ se schimb\ `n nedreptate
atunci când lacrimile v\rsate de p\c\tos nu conduc
spre schimbarea mult a[teptat\, a[a am v\zut `n cazul
samaritencei sau al Preacuvioasei Maria Egipteanca.
De aceea, de fiecare dat\ când se `ntâlnesc, p\rin]ii
aghiori]i se salut\ cu cuvintele „C\in]\ sincer\!”,
`n loc de orice alt salut.
C\in]a este mijlocul prin care omul se educ\ pe
sine, unindu-se cu Dumnezeu. Este starea care suprim\, care face una cu p\mântul tot ceea ce este mai
urât `n om. Dar oare doar suprim\ [i face una cu p\mântul? Nu! Chiar le `ngroap\ pentru totdeauna, face
din omul plin de defecte unul ce radiaz\ sfin]enie. Samariteanca ce-a fost? Nu cumva era cufundat\, pân\
peste cap, `n p\cat? Oare nu la fel s-a `ntâmplat [i cu
Sfânta Fotini? Fiecare dintre noi [tie unde este punctul terminus al dec\derii morale. Am v\zut acest lucru
`n momentul `n care Hristos a `ntâlnit-o pe samariteanc\ la fântâna lui Iacob. ~ns\, dup\ ce aceasta s-a
c\it, am v\zut-o `n culmea m\re]iei sale suflete[ti.
C\in]a `nseamn\ cutremurul sufletului, demolare [i
reconstruc]ie. Un astfel de cutremur a avut loc [i `n
sufletul samaritencei, pentru ca ea s\ se metamorfozeze `n sfânt\ [i apostol, iar c\in]a ei puternic\ [i
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statornicia s-au dovedit exemplare pentru restul zilelor sale.
Sfânta Tain\ a Spovedaniei `nseamn\ concretizarea `ntregii slujiri duhovnice[ti a preotului [i a regretului sincer al bolnavului. Astfel, sufletele celor suferinzi
devin mai accesibile, ace[tia l\sându-se p\trun[i, cu
smerenie, de puterea vindec\toare a Sfântului Har.
Durerea `l `nmoaie pe om, conducându-l pe drumul
credin]ei [i al c\in]ei. Pentru mul]i dintre semenii
no[tri, durerea este mijlocul prin care ace[tia se c\iesc [i se mântuiesc.
Nu voi putea uita niciodat\ cuvintele unui bolnav
care, `n timpul spovedaniei, a dat dovad\ de o c\in]\
zdrobitor de sincer\. ~mi vorbise despre el Arhiepiscopul Atenei, Preafericitul Teoclit, rugându-m\ s\ `l
ajut cum puteam mai bine. Bolnavul acesta de]inea un
rang deosebit de `nalt. ~n acea epoc\, dac\ acesta nu
`[i punea semn\tura, nici un func]ionar public din
provincia `n care tr\ia nu [i-ar mai fi primit retribu]ia lunar\.
Dup\ ce s-a spovedit, acesta mi-a spus: „P\rinte,
am avut atâta putere, `ncât sim]eam c\ pot s\-mi iau
zborul cu ma[ina pe care o conduceam... Acum m\
simt asemeni unei p\s\ri cu aripile frânte. Parc\ `mi
]in picioarele `n mâini. Face]i cu mine ceea ce considera]i c\ merit... Pentru prima oar\ `n via]\ simt
a[a o bucurie `n suflet. Doar acum sunt cu adev\rat
liber. Boala care m\ `ncearc\ a fost pentru mine o
ocazie de a m\ lep\da de p\cat [i de a-mi `mblânzi
propria persoan\”.
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Duhovnicul `i sprijin\ pe cei suferinzi, le iart\
p\catele, le d\ruie[te har [i putere, le ridic\ moralul,
r\spunde la eventualele nel\muriri ale acestora [i `i
sf\tuie[te s\ aib\ `n continuare o via]\ atent\, plin\
de sfin]enie, [i s\ lupte ne`ncetat, a[a cum ne `nva]\
dintotdeauna Biserica noastr\ Ortodox\.

Sfânta ~mp\rt\[anie
Dup\ Sfânta Spovedanie [i `ntotdeauna dup\ ce
cer binecuvântarea duhovnicului, cu ner\bdare [i dorin]\ negr\it\, bolnavii vin c\tre Sfântul Potir pentru
a se `mp\rt\[i cu Sfântul Trup [i Sânge ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Particip\, a[adar, la Cina
cea de Tain\, primind hrana sfânt\, Pâinea cea din
Ceruri, expresie negr\it\ a bucuriei. Cum s\ nu ]i se
umple inima de mul]umire [i recuno[tin]\?
Pentru orice credincios, Sfântul Potir `nseamn\
mântuire. Paraclisele, Sfântul Maslu, cuvintele pline
de `nv\]\turi ale preotului, toate le sunt de folos credincio[ilor. Cel care mântuie[te `ns\ este Sfântul
Potir, dup\ cuvintele: „Cel ce m\nânc\ trupul Meu
[i bea sângele Meu are via]\ ve[nic\, [i Eu `l voi `nvia
`n ziua cea de apoi.”
Din nefericire `ns\, nu sunt pu]ini bolnavii care
nu cunosc importan]a Sfintei ~mp\rt\[anii. De multe
ori chiar, rudele acestora se pun piedic\ `n calea Sfintei Taine, considerând c\ omul lor ar putea fi influen]at negativ, din punct de vedere psihologic, mai
precis c\ va crede c\ `l `mp\rt\[esc fiindc\ `n curând
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urmeaz\ s\ treac\ la cele ve[nice. Acest mod de gândire constituie `ns\ o mare r\t\cire. Sfânta ~mp\rt\[anie nu doar deschide calea spre ve[nicie, ci este
chiar d\t\toare de via]\, d\ruind trupurilor sl\bite
s\n\tate [i putere. Cei care particip\ cu credin]\ la
Sfânta ~mp\rt\[anie, la Taina Tainelor, se `mp\rt\[esc cu Hristos cel R\stignit [i ~nviat, cu Hristos cel
D\t\tor-de-Via]\: „Adev\rat zic vou\, dac\ nu ve]i
mânca trupul Fiului Omului [i nu ve]i bea sângele
Lui, nu ve]i avea via]\ `n voi”.
A[adar, de multe ori, cel suferind este nedrept\]it chiar de cei apropia]i lui care, din ne[tiin]\, `l
v\duvesc de Pâinea Vie]ii lui Hristos, de ajutorul singurului Vindec\tor al sufletelor [i al trupurilor, de
singura cale spre vindecare. Bolnavii care, `n spital
fiind, nu rateaz\ chemarea lui Dumnezeu, se pot considera privilegia]i. Folosul acestora din participarea
la Sfintele Taine este deosebit de `nsemnat, nu doar
`n ceea ce prive[te s\n\tatea sufletului, ci [i `n ceea ce
prive[te s\n\tatea trupului. De acum fii ai lui Dumnezeu, ace[ti oameni binecuvânta]i recepteaz\ sprijinul binef\c\tor al Bisericii, reu[ind astfel s\ se `ntoarc\ `n sânul familiilor lor imediat ce dep\[esc
momentul dificil, cu o gândire mult mai constructiv\,
asemeni meteori]ilor str\lucitori.

~ndoial\ [i r\t\cire
~n ultima vreme se pune tot mai mult `ntrebarea
dac\, prin Sfânta ~mp\rt\[anie, exist\ posibilitatea
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transmiterii unor boli. Discu]ia a devenit [i mai aprins\
mai ales de când [i-a f\cut apari]ia boala SIDA. Bine`n]eles, cre[tinii adev\ra]i nu-[i pun deloc aceast\
`ntrebare. Nu sunt pu]ini, `ns\, nici cei care se tulbur\, punând semne de `ntrebare.
Cea mai bun\ dovad\, bine`n]eles pentru cei care
au nevoie de ea, referitor la faptul c\ bolile nu se
transmit prin Sfânta ~mp\rt\[anie cu Sfântul Trup [i
Sânge ale Mântuitorului nostru Hristos, sunt chiar
preo]ii de spital, cei care consum\ Sfânta ~mp\rt\[anie r\mas\ dup\ `mp\rt\[irea tuturor bolnavilor.
Pe perioada cât am slujit `n cadrul Spitalului
„Hipocrat”, am avut ocazia de a cunoa[te [i colabora
cu truditori de seam\ ai Bisericii, care se puneau `n
slujba aproapelui pân\ la sacrificiu de sine, oferind
mângâiere, timp de mul]i ani, fiec\rui bolnav `n parte.
~ntre ace[tia, `i amintesc pe p\rintele Georgios Koutis,
de la Spitalul „Sfântul Sava”, pe p\rintele Elpidios,
fratele p\rintelui Filoumenos, ieromartir al zilelor
noastre, de la Spitalul „Crucea Ro[ie”, pe p\rintele
Ilie Tsokogiannis, ulterior mitropolit al Demetriadei,
de la Spitalul „Buna Vestire”, pe p\rintele Anastasie
Drapaniotis, de la Spitalul „Popular” [i pe p\rintele
aghiorit Pantelimon, de la Spitalul „Mântuleasa”,
to]i activând `n perioada `n care tuberculoza f\cea
ravagii.
La ora la care scriu aceste pagini, men]in `nc\ leg\turi duhovnice[ti cu majoritatea dintre preo]ii care,
dând dovad\ de zel [i putere de sacrificiu, slujesc
prin spitalele din Atena. V\ asigur, f\r\ nici un fel
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de ezitare - [i sunt convins c\ [i preo]ii pe care i-am
amintit aici, dac\ ar fi fost `ntreba]i, ar fi r\spuns, `n
mod categoric, la fel - c\ niciodat\ nu s-a constatat ca
vreo boal\, fie ea dintre cele mai u[oare sau mai grele,
s\ fie transmis\ prin intermediul Sfintei ~mp\rt\[anii, respectiv de la bolnav c\tre preot. Chiar [i eu,
dup\ 35 de ani de slujire `n cadrul Spitalului „Hipocrat”, nu m-am `mboln\vit vreodat\ din cauza vreunui
microb luat de acolo sau de oricare alta dintre bolile de
care sufereau cei interna]i acolo. Mai mult decât atât,
`n ultimii ani de slujire ai mei, la Spitalul „Hipocrat”
fuseser\ interna]i destul de mul]i bolnavi de SIDA.
Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, pe to]i i-am
cercetat, i-am spovedit [i `mp\rt\[it `n repetate rânduri. Dup\ cum era normal, de fiecare dat\ am consumat Sfânta ~mp\rt\[anie r\mas\ cu aceea[i bucurie [i
evlavie [i f\r\ nici un fel de re]inere.
Cum ar fi fost posibil, de altfel, ca microbii, care
sunt atât de ne`nsemna]i, s\ fie mai puternici decât
Creatorul Universului, decât Atotputernicul Dumnezeu? Cum ar fi fost posibil ca Marele Vindec\tor, Cel
care vindec\ toate bolile doar prin Cuvântul S\u,
s\ fie chiar cel care transmite boala? Aceasta este o
mare blasfemie, fra]ilor! Cel care doar gânde[te a[a
face dovada c\ este un om care nu L-a cunoscut niciodat\, cu adev\rat, pe Hristos.

Boala `nseamn\ mântuire
Consider c\ prezentarea câtorva cazuri tr\ite de-a
lungul slujirii mele ca duhovnic vor mi[ca inimile
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tuturor celor ce activeaz\ `n acest domeniu al suferin]ei, constituind `n acela[i timp argumente referitoare la modul `n care Atotputernicul Dumnezeu,
prin mijlocirea direct\ a Sfântului S\u Har, ne poart\
de grij\ [i ne arat\ dragostea Sa.

Clinica nr. 2 Patologie b\rba]i
Internat `n salonul cu num\rul 3 al Clinicii de
Patologie b\rba]i, domnul Gheorghe F. era foarte bolnav. De mai mult de dou\zeci de zile se afla `n stare
de incon[tien]\, `n urma unui atac cerebral sever.
Doctorii [i asistentele medicale manifestau fa]\ de
dânsul mult\ dragoste [i interes. ~n mod special `ns\,
acest bolnav era monitorizat, cu deosebit\ aten]ie,
de profesorul Goutas, aceasta pentru c\ bolnavul prezenta febr\ mare, lucru care, de obicei, nu se constat\
la cei care sufer\ atac cerebral.
Domnul Goutis era profesor universitar [i fondator al Clinicii de Patologie b\rba]i [i femei nr. 2 din
cadrul Spitalului „Hipocrat”. Era un om deosebit de
evlavios. De fiecare dat\ când m\ `ntâlnea prin curtea
interioar\ a spitalului ]inând `n mâini Sfântul Potir,
`n drumul meu c\tre cei suferinzi, lua pozi]ie de
drep]i [i `[i f\cea semnul Sfintei Cruci. Abia dup\ ce
m\ `ndep\rtam `[i continua [i el drumul c\tre bolnavi sau spre cabinet.
~n cea de-a 21-a zi, bolnavul Gheorghe F. a `nceput
s\-[i deschid\ ochii [i s\ vorbeasc\. Evolu]ia i s-a
p\rut profesorului foarte ciudat\. Ini]ial, acesta [i-a
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`nchipuit c\ `mbun\t\]irea situa]iei bolnavului era
una de moment [i c\ acesta urma s\ cad\ din nou `n
starea de incon[tien]\. Cu toate acestea `ns\, starea
bolnavului se `mbun\t\]ea de pe o zi pe alta.
~n cea de-a 27-a zi, domnul Gheorghe discuta cu
profesorul f\r\ nici un fel de dificultate. Profesorul
`i vorbea, iar bolnavul `i d\dea r\spunsuri logice [i
clare. De aceea, profesorul nu a mai ezitat deloc `n
a-i face cunoscut\ p\rerea sa de medic specialist:
- Drag\ domnule Gheorghe, situa]ia `n care v-a]i
aflat nu explica prezen]a unei febre atât de mari,
respectiv 400C, [i asta timp de mai multe zile. Mai
precis, `n mod normal, `n acest moment nu ar fi trebuit s\ v\ mai afla]i printre noi, ci, dimpotriv\, ar
fi trebuit s\ fi plecat deja, de mai multe zile, `nspre
alte z\ri.
Calm [i `mp\cat, cu fa]a radiind un optimism
molipsitor, bolnavul i-a r\spuns:
- Domnule profesor, nu am cuvinte s\ v\ mul]umesc pentru dragostea ar\tat\ [i pentru modul `n
care `n]elege]i s\ v\ achita]i de obliga]iile de medic
specialist. Cel ce se afl\ `ns\ deasupra dumneavoastr\, Adev\ratul Vindec\tor [i Profesor, Atotputernicul Mântuitor Iisus Hristos, nu a fost de acord cu
dumneavoastr\ [i nici cu medicina pe care o practica]i. Mijloacele prin care Biserica `i ajut\ pe cei afla]i
`n suferin]\ sunt mult mai eficiente [i mai de folos
decât medicina oamenilor. Unicul Vindec\tor este
Preabunul Mântuitor Iisus Hristos! Acest preot de
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spital, aflat ne`ncetat al\turi de dumneavoastr\, a
folosit, `n misiunea pe care o desf\[oar\, un alt fel de
medicamente, muncind prin bog\]ia binecuvânt\rilor
pe care i le-a pus la dispozi]ie Mântuitorul Hristos,
prin rug\ciune ne`ncetat\ [i paraclise, `ntr-o prim\
faz\, [i mai apoi prin Potirul Vie]ii. De fiecare dat\
dup\ ce s\vâr[ea Sfânta Liturghie, acesta venea s\ m\
`mp\rt\[easc\, dându-mi speran]\ [i ar\tându-mi
dragoste. Trupul [i Sângele lui Hristos fac totul s\
renasc\, vindecând chiar [i cele mai grele boli.
~ntr-adev\r, nu eram `n stare s\ vorbesc sau s\ m\
exprim, dar asta nu `nseamn\ c\ nu `n]elegeam tot
ceea ce se petrecea cu mine, iar acest lucru `i p\rea
cunoscut preotului, care a folosit din bel[ug mijloacele puse la dispozi]ie de Biseric\ pentru vindecarea
trupului [i a sufletului meu. Mul]umesc lui Dumnezeu
[i dumneavostr\, domnule profesor, pentru tot!
Profesorul Goutas l-a ascultat cu mult\ bucurie,
fiindc\ [i el `l iubea mult pe Hristos [i Biserica Sa.
Plecând, i-a urat bolnavului s\n\tate [i `ns\n\to[ire grabnic\. La rândul s\u, bolnavul mi-a cerut s\
se mai spovedeasc\ `nc\ o dat\, dup\ care a p\r\sit
imediat spitalul, pe deplin preg\tit din punct de vedere
duhovnicesc, `ntorcându-se `n satul [i la casa sa.
Cu dragostea de care m-a `nvrednicit Dumnezeu,
l-am sf\tuit s\ p\streze ceea ce Creatorul, `n marea Sa
iubire fa]\ de oameni, `i d\ruise `n urma acestei
`ncerc\ri prin care trecuse, respectiv s\ fie mai consecvent `n ceea ce prive[te `ndatoririle sale de cre[tin,
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astfel `ncât s\ devin\ un model de virtute [i sfin]enie
pentru familia sa [i pentru to]i cei din jurul s\u.

Clinica nr. 1 Patologie femei
Grav bolnav\ de rinichi, doamna Maria G. ajunsese la anurie total\. De aceea, dup\ cum era de a[teptat, doctorul se gândea c\, `n diminea]a urm\toare,
avea s\ g\seasc\ patul gol. Doamna Maria era `ns\
una dintre cele mai lini[tite [i pl\cute bolnave, nu
doar din salonul cu nr. 1, ci din `ntreaga Clinic\ de
Patologie femei. Din acest motiv, doctorii [i asistentele de acolo o simpatizau `n mod deosebit [i f\ceau
tot ceea ce le st\tea `n putin]\ pentru a o `ngriji [i
a o ajuta.
Din când `n când, `n salonul `n care aceasta era
internat\ puteau fi auzite celelalte bolnave plângându-se de una [i de alta, când de geamurile deschise, când de mâncare sau de deranjul provocat lor
de bolnavele din paturile al\turate. Doamna Maria
`ns\ nu se plânsese niciodat\ de nimic. P\rea `ntotdeauna mul]umit\, iar sufletul s\u radia un optimism molipsitor. Niciodat\ nu amintea de ceva ce
o deranja sau de boala de care suferea, ci `ncerca s\
uite de situa]ia `n care se afla [i chiar s\ se pun\ `n
slujba celorlalte paciente din salon. De[i situa]ia `n
care se afla era una foarte serioas\, doamna Maria
continua s\ le impresioneze pe celelalte bolnave,
alergând când la una, când la alta, [i f\când tot ceea
ce-i st\tea `n putin]\ pentru a le mai u[ura suferin]a.
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Drept urmare, toate bolnavele se rugau pentru cea
care le `ngrijea ca o sor\, cu mult\ dragoste.
Situa]ia doamnei Maria se `nr\ut\]ea `ns\ cu
fiecare clip\. ~ntr-o sâmb\t\, doctorul a constatat c\
aceasta nu mai putea urina deloc [i era convins c\, `n
ziua urm\toare, respectiv duminic\, buna sa pacient\
urma s\ se mute la cele ve[nice. Pe vremea aceea nu
existau aparatele de hemodializ\, a[a cum exist\ `n
zilele noastre. Dar pe doamna Maria o caracteriza
credin]a puternic\ [i sincer\. ~n momentul `n care
am vizitat-o, propunându-i s\ cear\ ajutorul Marelui
Vindec\tor, Dumnezeul Cerurilor [i al P\mântului,
aceasta a acceptat cu nespus\ bucurie, m\rturisind
cu mult\ sinceritate toate clipele `n care considera c\
p\c\tuise. Mai mult chiar, mi-a cerut [i un Sfânt
Maslu. Se sim]ea `n al nou\lea cer. De cu sear\ f\cuse toate preg\tirile pentru ca dis-de-diminea]\
s\ se scoale devreme [i s\ fie `ntre primii cre[tini
care s\ ajung\ pe holul Clinicii de Radiologie. {i a[a
s-a [i `ntâmplat. Doamna Maria a venit acolo foarte
bine dispus\, dornic\ de a participa la Sfânta Liturghie [i de a se `mp\rt\[i cu Sfintele Taine.
Credin]a `n Dumnezeu [i convingerea deplin\
`n ajutorul S\u, prin mijlocirea Sfintelor Taine ale
Bisericii, `l conduce pe omul ne`nsemnat [i deosebit
de vulnerabil `n culmea fericirii.
A[a s-a `ntâmplat [i `n cazul doamnei Maria G.,
care suferea de o boal\ serioas\ ce `i pusese via]a `n
primejdie. Credin]a fierbinte [i vie `n Atotputernicul
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Iisus Hristos i-a alungat din minte pân\ [i ultima
umbr\ de fric\ [i `ndoial\, astfel `ncât nu mai sim]ea
nici un fel de nelini[te. Cu `ncredere nem\rginit\, `[i
pusese toate speran]ele `n mâinile Unicului Vindec\tor pentru vindecarea bolii grave de care suferea.
Pacea pusese st\pânire pe `ntreaga sa fiin]\, dup\
`nf\]i[are aceasta ar\tând, din toate punctele de vedere, ca un om perfect s\n\tos.
{i, `ntr-adev\r, doamna Maria G. chiar se `ns\n\to[ise, din toate punctele de vedere, [i asta pentru
c\, de[i p\[ea pe p\mânt, tr\ia deja `n ceruri, `ntru
Hristos cel r\stignit [i `nviat, Izvorul de-Via]\-D\t\tor,
Mântuitorul nostru, al tuturor. ~n special dup\ ce
s-a spovedit [i s-a `mp\rt\[it, doamna Maria devenise
asemeni unei tor]e vii, fiind pe deplin convins\ c\
problema sa de s\n\tate avea s\ fie tratat\ `n cel mai
potrivit mod de c\tre Mântuitorul Hristos. {i minunea nu a `ntârziat s\ se `ntâmple. De[i, `nc\ de
sâmb\t\, rinichii s\i `ncetaser\ s\ mai func]ioneze,
bolnava suferind de anurie total\, de unde [i `ngrijorarea medicului, datorit\ credin]ei vii, arz\toare,
dup\ Sfânta Liturghie de duminic\ lucrurile s-au
schimbat radical. Imediat dup\ Sfânta ~mp\rt\[anie,
chipul acesteia a `nceput s\ se `mbujoreze, iar aparatul s\u urinar a `nceput s\ func]ioneze normal. Nici
doctorului nu `i venea s\ cread\ dar, dup\ ce s-a
convins de realitate, s-a bucurat nespus de evolu]ia
nea[teptat\. Mai apoi a monitorizat-o `nc\ vreo câteva
zile, dup\ ce s-a convins de faptul c\ pacienta se
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vindecase complet, [i i-a dat permisiunea s\ plece
acas\. Emo]ionat\, doamna Maria le-a salutat pe toate
bolnavele din salon, urându-le din toat\ inima s\ se
`ntoarc\ cât mai repede la casele lor. Apoi, cu bucurie
nespus\, s-a `ndreptat spre cartierul „Sfânta Paraschiva”, acolo unde `[i avea domiciliul [i era a[teptat\
de familia mult-iubit\.
Dup\ o s\pt\mân\, doamna Maria s-a `ntors `n
spital, de aceast\ dat\ doar pentru a m\ c\uta. Dup\
ce m-a `ntâlnit, cu deosebit respect [i profund emo]ionat\, mi-a s\rutat dreapta, m\rturisindu-mi recuno[tin]\ nespus\. Am `ntâmpinat-o cu bun\tate, bucuros c\ se vindecase [i urându-i s\ aib\ parte de s\n\tate pentru tot restul vie]ii. Asemeni unui p\rinte,
am sf\tuit-o s\ lupte sistematic pentru via]a ei, s\
tr\iasc\ conform `nv\]\turilor Bisericii [i s\ fie consecvent\ cu obliga]iile sale de cre[tin\: s\ se spovedeasc\ cât mai des, s\ participe `n fiecare duminic\
la slujbe, s\ se roage acas\, diminea]a [i seara, [i s\ se
`mp\rt\[easc\ cât mai des cu putin]\. Am asigurat-o c\, `n acest fel, Dumnezeu avea s\ fie mereu
al\turi de ea, s\ `i poarte de grij\, s\ o p\zeasc\ [i s\
`i conduc\ pa[ii pe drumul cel drept, umplând-o de
harul S\u [i de bogatele Sale binecuvânt\ri. M\rire }ie, Doamne!

Clinica nr. 2 Patologie b\rba]i
~n salonul cu num\rul 2, pe latura din dreapta,
pe un pat rabatabil, z\cea domnul Constantin L., grav
bolnav `n urma unui atac cerebral. To]i cei care `l
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vizitau, rude [i prieteni, st\teau de vorb\ `ntre ei,
doar cu acesta nu puteau discuta deloc. Trecuse deja
o s\pt\mân\ de când nu mai avea nici un contact cu
mediul `nconjur\tor. Rudele [i prietenii `l vizitau
regulat. A[eza]i pe marginea patului, `i vorbeau, `ncercând `n zadar s\ comunice cu dânsul. Bolnavul
nu era `ns\ `n stare s\-[i deschid\ nici m\car ochii,
ca s\ nu mai spunem c\ nu prea mai d\dea nici un
semn de via]\. Rudele veneau [i plecau la fel cum
veniser\, am\râ]i [i dezam\gi]i. ~n fiole, serul fiziologic se scurgea ne`ntrerupt, `ns\ nu se observa nici o
`mbun\t\]ire a situa]iei.
~n felul meu aparte, l-am vizitat [i eu. M-am apropiat de patul s\u, mi-am scos, din geant\, epitrahilul
pe care aproape `ntotdeauna `l aveam la mine, l-am
`mbr\cat, i-am citit rug\ciunea pentru s\n\tate [i am
plecat. Vizitele mele s-au repetat vreo trei-patru zile
la rând, a[a cum obi[nuiam s\ fac pentru to]i bolnavii.
~ntr-o zi, `n momentul `n care m\ `ndreptam spre
patul rabatabil `n care se afla domnul Constantin,
m-am `ntâlnit cu doctorul, care tocmai `l vizitase, [i
l-am `ntrebat:
- Ce p\rere ave]i, domnule doctor, despre pacientul cu atac cerebral?
- Din p\cate, p\rinte, lucrurile nu merg deloc
bine. Situa]ia se `nr\ut\]e[te din ce `n ce mai mult.
Nu v\ mai obosi]i! Nici eu [i nici dumneavoastr\ nu
`l mai putem ajuta cu nimic!, a completat doctorul
`n timp ce se `ndep\rta.
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Eu `ns\ nu am plecat. M-am apropiat de capul
bolnavului [i i l-am acoperit cu epitrahilul, singura
mea arm\. Mai `ntâi i-am citit sfintele rug\ciuni vindec\toare ale Bisericii noastre. ~l ]ineam, ca un p\rinte, de um\r, strigându-l pe nume:
- Domnule Constantin, domnule Constantin, cum
v\ mai sim]i]i?
~n acel moment, cu puterea harului lui Dumnezeu, bolnavul a mijit ochii [i mi-a [optit:
- Mul]umesc lui Dumnezeu!
Astfel, situa]ia sa a `nceput s\ se `mbun\t\]easc\,
`n mod nesperat. Sechelele atacului cerebral au `nceput s\ se vindece, iar chipul domnului Constantin
ar\ta din ce `n ce mai bine. Ochii s\i erau tot mai clari
[i, `ncetul cu `ncetul, bolnavul a `nceput s\ vorbeasc\.
Nespus de bucuros, m-am a[ezat lâng\ el [i am `nceput s\-i vorbesc despre Marele Vindec\tor, Domnul
Cerurilor [i al P\mântului:
- Stimate domnule Constantin, cazul dumneavoastr\ ne-a umplut de bucurie. ~l m\rim [i-I mul]umim lui Dumnezeu pentru interven]ia Sa plin\ de dragoste [i pentru darul de nepre]uit al `ns\n\to[irii.
La vizitele care au urmat, am `ncercat s\-l ajut
cât mai mult, ca s\ poat\ pleca din spital cu cât mai
mare folos duhovnicesc. De aceea, i-am spus:
- Domnule Constantin, `n clipa de fa]\ m\ aflu
al\turi de dumneavoastr\, cu toat\ dragostea mea de
slujitor al Domnului [i pe deplin con[tient de r\spunderea care `mi revine `n calitate de preot de spital.
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~mi doresc foarte mult s\ p\r\si]i spitalul de dou\
ori mai s\n\tos, atât trupe[te, cât [i suflete[te. To]i
suntem oameni plini de sl\biciuni, cu lipsuri [i multe
defecte. Nimeni n-a coborât pe p\mânt direct din
ceruri. Aici ne-am n\scut cu to]ii. De multe ori `ns\
ne opintim `n cele lume[ti, `l uit\m pe Dumnezeu [i
nu ne mai `ngrijim de mântuirea noastr\... De cât
timp nu v-a]i mai spovedit?
P\rea c\zut pe gânduri. Era concentrat, de ziceai
c\ `[i analizeaz\ `ntreaga via]\. L-am l\sat cu gândurile sale... Dup\ câteva minute `ns\, acesta mi-a
r\spuns:
- P\rinte, v\ mul]umesc din suflet pentru dragostea [i interesul ar\tat pentru mântuirea sufletului
meu. Pentru câteva clipe mi-am l\sat mintea s\ zburde
`n voie. Cred c\ ultima oar\ m-am spovedit `n anii copil\riei. ~n satul meu aveam `n anii aceia un preot
deosebit de r=vnitor. De atunci `ns\, nu m-am mai
spovedit niciodat\. Dragostea pe care mi-o ar\ta]i
m\ emo]ioneaz\ profund, p\rinte. Mi-a[ dori mult
s\ m\ spovedesc din nou, `nainte de a m\ externa.
- Drag\ domnule Constantin, am ad\ugat, a]i luat
cea mai bun\ hot\râre. Sunte]i un om sincer [i de
bun\ credin]\. Dumnezeu v\ iube[te nespus [i de
aceea a permis aceast\ `ncercare, pentru a v\ da posibilitatea de a gusta din bucuria [i fericirea adev\rat\.
V\ rog s\ primi]i de la mine aceast\ carte, care are ca
tem\ c\in]a. O s\ v\ fie de mare folos. Mâine dup\amiaz\, respectiv vineri, dup\ terminarea programului de vizite, voi veni s\ st\m de vorb\. Vreau `ns\
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s\ v\ rog, f\r\ s\ v\ stresa]i sau s\ v\ obosi]i, s\ v\
nota]i `ntr-un carne]el tot ceea ce dori]i s\ m\rturisi]i, ca nu cumva s\ uita]i vreun p\cat. V\ las s\
v\ preg\ti]i `n lini[te. Ne vedem mâine. V\ salut!
M-am rugat continuu, implorându-L din suflet pe
Bunul Dumnezeu s\-l lumineze pe bolnav, astfel `ncât
acesta s\ se priveasc\ adânc `n suflet, pentru a se
putea `n]elege pe sine [i a-[i recunoa[te sl\biciunile. Voiam ca acesta s\ con[tientizeze faptul c\ urma
s\ se `nhame la tr\sura lui Adam [i a Evei, s\-[i
con[tientizeze p\catele [i, mai ales, faptul c\ ar fi trebuit cu mult timp `nainte s\ se spovedeasc\.
M-am preg\tit `n ceea ce m\ privea, iar `n dup\amiaza zilei ce a urmat m\ aflam la patul domnului Constantin. Mul]umit\ lui Dumnezeu, l-am g\sit
`ntr-o dispozi]ie foarte bun\. Plin de optimism [i
bucurie, m\ a[tepta. L-am salutat [i imediat am rugat-o pe asistenta de serviciu s\ aduc\ un paravan,
astfel `ncât ceilal]i bolnavi s\ nu ne poat\ vedea.
Mi-am scos din geant\ epitrahilul [i, imediat ce i l-am
a[ezat pe cap, am rostit: „Binecuvântat este Domnul
Dumnezeul nostru...”. Dup\ câteva secunde de lini[te, Sfânta Tain\ a Spovedaniei `ncepuse...
Domnul Constantin a fost deosebit sincer, iar spovedania a avut efecte imediate asupra st\rii sale de
s\n\tate. Era ca [i cum nu s-ar fi `mboln\vit niciodat\. St\tea `ntins pe pat, iar când am plecat, s-a ridicat `n picioare ca s\ m\ salute. Ascultase cu mare
aten]ie tot ceea ce `i spusesem c\ avea de f\cut, astfel
`ncât `n duminica ce urma s\ se poat\ `mp\rt\[i.
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Vizita mea `l umpluse de entuziasm. ~n ziua ce a urmat, respectiv sâmb\t\ dup\-amiaz\, l-am vizitat
din nou, pentru a-i aminti despre cele câte avea de
preg\tit pentru ziua Sfintei ~mp\rt\[anii.
Duminic\, dup\ ce am s\vâr[it Sfânta Liturghie,
am trecut, ca de obicei, prin toate saloanele, pentru
a-i `mp\rt\[i pe bolnavi. M-am dus [i la domnul Constantin care, pe deplin con[tient de ceea ce f\cea [i
cu mult\ credin]\, s-a `mp\rt\[it. ~n cursul s\pt\mânii ce a urmat, domnul Constantin a fost externat,
`ndreptându-se spre cas\ plin de bucurie, entuziasm
sfânt [i cu folos sufletesc nespus. M\rire }ie, Doamne!
*
Atitudinea cre[tineasc\ a bolnavului fa]\ de via]\
[i de moarte [i `nfruntarea cu curaj, de c\tre acesta,
a bolii necru]\toare depind, `n mare m\sur\, de ajutorul acordat acestuia de preotul de spital. Redau `n
continuare câteva cazuri, exact a[a cum le-am consemnat `n jurnalul personal, `n cursul anului 1954.
„Adolescent, 16 ani, elev. Dup\ o suferin]\ de trei
luni, s-a mutat la Domnul. Slujba de `nmormântare a
avut loc la Biserica «Sfântul Pavel». La sfâr[itul slujbei am ]inut o predic\ scurt\, având ca tem\ cuvintele «Eu te voi `nv\]a calea `n]elepciunii [i te voi
purta pe c\ile drept\]ii» (~n]. Sol. 4, 11). Tân\rul
decedat se spovedise [i se `mp\rt\[ise `n numeroase
rânduri. Ultima spovedanie `ns\ avusese loc cu o
sear\ mai devreme [i le `ntrecuse pe toate celelalte.
Tân\rul s-a spovedit cu mult\ sinceritate [i am hot\rât s\-l `mp\rt\[esc pe loc. A ascultat, cu mare
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aten]ie, tot ceea ce i-am spus referitor la `mp\r\]ia
cerurilor. P\rea foarte `mp\cat. Cu dragoste [i credin]\ `n Hristos, mi-a promis c\ se va ruga pentru
mine de acolo, din ceruri. Imediat dup\ aceea, exact la
ora 02:30 noaptea, [i-a `nceput marea c\l\torie,
`narmat cu toate cele de trebuin]\”.
Ce s\-i fi produs adolescentului atâta bucurie, de[i
suferea de o boal\ grav\ care `i provoca dureri greu
de suportat, epuizându-l? F\r\ `ndoial\, comuniunea
adev\rat\ cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, D\t\torul-de-Via]\, prin mijlocirea `nfrico[atei Taine
a Sfintei ~mp\rt\[anii. A plecat la ceruri preg\tit din
toate punctele de vedere, asemenea unui `nving\tor,
iar acum se odihne[te `n bra]ele lui Dumnezeu.
*
De multe ori Dumnezeu se folose[te de boal\, la fel
precum chirurgul se folose[te de bisturiu. Jurnal:
„Clinica de Chirurgie. Tân\r\, 22 de ani. S-a spovedit, dând dovad\ de c\in]\ sincer\. La sfâr[itul
spovedaniei, mi-a spus urm\toarele:
- Am avut o via]\ plin\ de p\cate, `n chin, cu mult\
durere, `ntristare [i nelini[te. De pace n-am avut parte
deloc. Nici m\car s\ dorm nu mai reu[eam. Aveam
mereu co[maruri. Acum `ns\ mi-am reg\sit propria
persoan\. Sunt `mp\cat\ cu mine `nsumi [i chiar bucuroas\. ~i mul]umesc lui Dumnezeu c\ m-a adus pe
masa de opera]ie, c\ mi-a dat [ansa de a m\ bucura
de Taina Sfintei Spovedanii. De acum consider c\, prin
puterea harului lui Hristos, voi reu[i s\-mi continui
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noua via]\. M\ voi lupta [i sunt convins\ c\ voi reu[i.
Voi fi foarte sever\ cu propria-mi persoan\. Voi `ncerca s\-mi p\strez bucuria câ[tigat\ prin Sfânta
Spovedanie, pân\ m\ va chema Dumnezeu”.
Acesta este r\spunsul adev\rat la durere: Sfânta
Spovedanie, cu c\in]\ sincer\.
*
De cele mai multe ori, cauza bolii trupe[ti este
via]a `n p\cat. ~n acela[i timp `ns\, suferin]a este [i
un dar sfânt, pentru c\ se transform\ `ntr-o cauz\
a mântuirii sufletului, bine`n]eles dac\ exist\ predispozi]ie sincer\. Din acela[i jurnal:
„Tân\r\, 26 de ani. A fost adus\ la spital dup\
ce a fost `njunghiat\ de un tân\r. Traumatismele
suferite au fost atât de grave, `ncât a r\mas paralizat\. S-a spovedit cu c\in]\ adânc\. Dup\ spovedanie,
mi-a spus:
- Sunt nespus de bucuroas\. M\ consider o persoan\ deosebit de fericit\. Bine`n]eles, trupul m\
doare, din punct de vedere sufletesc `ns\ m\ simt
`mp\cat\. R\nile trupului m-au adus `n situa]ia de
a r\mâne paralizat\, `ns\ pentru mine paralizia a
`nsemnat `nviere sufleteasc\. Nu-mi pot mi[ca trupul. Din punct de vedere sufletesc `ns\, simt c\ am
aripi [i zbor de bucurie. La prima vedere, par ]intuit\ la pat. ~n realitate `ns\, sunt liber\. Voi tr\i cum
voi putea mai bine aceast\ libertate sufleteasc\ pe
care o simt, iar bucuria pe care am câ[tigat-o o voi
p\stra `n suflet pân\ la sfâr[itul zilelor”.
*
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Disperarea [i `ncercarea de suprimare a propriei
vie]i nu pot veni decât de la diavol. Sfintele Taine
mântuitoare ale Bisericii noastre `nving `ns\ [i alung\
acest p\cat de moarte. Jurnal:
„Clinica de Patologie femei. Tân\r\, 17 ani. A `ncercat s\ se sinucid\. S-a spovedit cu sinceritate. Dup\
spovedanie, [i-a exprimat bucuria nespus\ [i fericirea
pe care le tr\ia pentru prima oar\ `n via]\. Mi-a mul]umit `n repetate rânduri, promi]ându-mi c\ va veni
regulat s\ se spovedeasc\ [i c\, toate cele câte discutasem `n timpul Sfintei Spovedanii, avea de gând
s\ le transforme `n fapte”.
*
C\in]a adânc\ [i suferin]a nu doar `l elibereaz\
pe om de frica de moarte, ci `l umplu de bucurie [i
optimism. Jurnal:
„Clinica de Patologie b\rba]i. Bolnav, 60 de ani.
Frica [i sceptrul mor]ii l-au f\cut s\ se c\iasc\ profund. S-a spovedit. Dup\ ce l-am `mp\rt\[it, mi-a
spus:
- Acum m\ simt `mp\cat [i bucuros. Nu-mi mai
e fric\ de moarte. Dimpotriv\, sunt bucuros c\ m-am
eliberat din p\cat, care `mi ap\sa greu pe suflet. Cu
ajutorul harului lui Dumnezeu, voi gusta din ~mp\r\]ia Cerurilor”.
*
Jurnal:
„Clinica nr. 1 Chirurgie. Tân\r, aproximativ 27 de
ani. A fost internat `n spital dup\ ce a fost `njunghiat
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de mai multe ori. Situa]ia sa era una deosebit de grav\.
Moartea se `ncol\cea tot mai mult `n jurul s\u, amenin]ându-l `n fiecare clip\. A acceptat s\ se spovedeasc\. Imediat dup\ aceea, s-a sim]it u[urat [i, dac\
pân\ atunci, gândul mor]ii `l speria, dup\ ce s-a `mp\rt\[it nu-i mai era team\ de nimic. Pe chipul s\u se
putea citea `mp\carea. Deborda de optimism. Credin]a
sa vie a f\cut ca suferin]a s\-i fie mult u[urat\. Evolu]ia sa era tot mai promi]\toare, iar dup\ dou\ luni
de spitalizare, s-a vindecat. ~nainte de a se externa,
a cerut din nou s\ se spovedeasc\, pentru a mai primi
câteva sfaturi din partea mea. Dup\ ce s-a mai spovedit `nc\ o dat\, radia de bucurie. Mi-a promis c\,
pe viitor, avea s\ devin\ un cre[tin adev\rat. ~nc\ de
pe atunci s-a abonat chiar [i la o revist\ teologic\”.
*
Jurnal:
„Clinica de Cardiologie. Tân\r, 35 de ani. Pân\
s\ ajung\ `n spital, tr\ise o via]\ dezordonat\. ~n momentul `n care asistenta i-a recomandat s\ se spovedeasc\, s-a revolat, refuzând categoric, `ns\ dup\
ce l-am vizitat [i am discutat cu el mai mult timp, a luat
singur hot\rârea de a se spovedi. M\rturisirea sa a
fost una plin\ de c\in]\. ~n ziua urm\toare s-a `mp\rt\[it. Se `mp\case de acum cu propria-i persoan\,
`ncercând o bucurie interioar\ [i satisfac]ie necunoscute lui pân\ atunci. Tuturor celor care `l vizitau,
amintea de noile sale tr\iri cu mult\ mul]umire.
La dou\ zile dup\ internare, s-a mutat la ceruri cu
sufletul lini[tit [i `mp\cat”.
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Cine poate spune c\ nu te invidiaz\, frate? ~n ceea
ce m\ prive[te, te invidiez chiar foarte mult, pentru
c\ ai plecat preg\tit din toate punctele de vedere,
`narmat cu documente binecuvântate de c\l\torie,
spre destina]ia „Rai”.
*
Omului ce `mb\trâne[te departe de Biseric\ `i este
foarte greu s\ mai `n]eleag\ necesitatea Sfintelor
Taine ale acesteia, pe care s\ le foloseasc\ pentru
propria-i mântuire. Jurnal:
„Pacient, 85 de ani. ~n momentul `n care i s-a recomandat s\ se spovedeasc\, a recunoscut c\ nu s-a
spovedit niciodat\ `n via]\ [i chiar a devenit ironic
la adresa Sfintei Taine [i a duhovnicului:
- ~n ceea ce m\ prive[te, `l voi spovedi eu pe duhovnic [i nu acela pe mine”.
Mai apoi s-a `ndreptat `mpotriva asistentei medicale care `ndr\znise s\ `i fac\ aceast\ propunere.
Atitudinea sa nu a `ntârziat `ns\ s\ se schimbe. Un
pacient din acela[i salon `mi ceruse s\ se spovedeasc\.
Cu aten]ie nedisimulat\, vârstnicul `mi urm\rea fiecare mi[care. Aplecat deasupra pacientului care se
spovedea, `i [opteam la ureche, iar acela r\spundea
`n acela[i mod. Dup\ ce s-au spovedit to]i bolnavii
afla]i `n acel salon, vârstnicul m-a chemat ca s\-l
spovedesc, m\rturisirea lui fiind una deosebit de
sincer\”.
Trei au fost factorii care au condus la aceast\ decizie a bolnavului:
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a) recomandarea f\cut\ de asistent\, indiferent
dac\ aceasta avea s\ fie acceptat\ sau nu,
b) faptul c\ l-am vizitat [i salutat cu prioritate
fa]\ de ceilal]i bolnavi interna]i `n acel salon, [i
c) faptul c\ to]i ceilal]i pacien]i din salonul respectiv s-au spovedit.
Dragostea [i milostovirea lui Dumnezeu l-au urm\rit pân\ `n ultimele clipe ale vie]ii sale. Imediat ce
l-a acceptat de Dumnezeu `n inima sa, a fost mântuit. Exemplele de acest fel pe care le-a[ putea aminti
sunt nenum\rate. M\ voi rezuma `ns\ doar la cele
descrise pân\ aici.
Doamne Dumnezeul meu, pe to]i ace[ti robi ai T\i,
care `n to]i ace[ti ani de misiune preo]easc\ s-au spovedit }ie la Spitalul „Hipocrat”, ajut\-i, `nt\re[te-i [i
f\-i vrednici de ~mp\r\]ia Ta din Ceruri.
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9. CAPELA „SFÂNTUL
EVANGHELIST LUCA”
Pozi]ionarea l\ca[ului
Problema `nfiin]\rii unui l\ca[ de `nchin\ciune `n
cadrul Spitalului „Hipocrat” m-a fr\mântat nespus de
mult. Din luna martie a anului 1952 [i pân\ la sfâr[itul anului 1958, s\vâr[isem Sfânta Liturghie pe holul
Clinicii de Radiologie. Ne putem `nchipui `ns\ condi]iile vitrege `n care func]iona acest l\ca[ de `nchin\ciune temporar, aflat `n continu\ mi[care. ~n realitate, era vorba de dou\ mese simple, din lemn, una mai
mare, având o `n\l]ime de 1 metru, l\]ime de 1,20 metri [i lungime de 90 de centimetri, folosit\ pe post de
Sfânt\ Mas\, `n timp ce a doua, de dimensiuni mai
mici, era folosit\ `n loc de Proscomidiar.
Odat\ cu Vecernia de sâmb\t\ seara [i pân\ duminic\ la prânz, holul `ntunecat al Clinicii de Radiologie
se transforma `n l\ca[ de `nchin\ciune, devenind str\lucitor. Acela[i lucru se `ntâmpla `n s\rb\torile mari,
precum [i `n zilele de Cr\ciun, `n S\pt\mâna Mare [i
de Sfintele Pa[te. De fiecare dat\, paraclisul mobil era
amenajat prin bun\voin]a asistentelor evlavioase,
angajate ale spitalului. La sfâr[itul fiec\rei Sfinte
Liturghii, l\ca[ul mobil era dezmembrat, iar Sfintele
Vase [i Acoper\minte erau depozitate cu grij\ `ntr-un
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dulap. Era vorba de un dulap adus special pentru acest
scop de la {coala „Sivitanidio”, aceast\ pies\ de mobilier f\când de acum parte din averea l\ca[ului de
`nchin\ciune al spitalului. Tot `n acest dulap p\stram
[i Sfântul Artofor, folosit `n cazuri extraordinare, respectiv la Sfânta Liturghie pentru cei afla]i `n suferin]\.
Holul era un spa]iu al evlaviei. Sfintele Liturghii
s\vâr[ite acolo au r\mas adânc `ntip\rite `n min]ile
tuturor celor ce participau la ele. Nu era vorba doar de
bolnavii interna]i, ci [i de al]i credincio[i, din afara
spitalului, care alegeau acel l\ca[ pentru a participa
la Sfânta Liturghie. Acestora li se al\turau studen]ii
caza]i `ntr-un c\min preo]esc aflat `n apropierea Spitalului „Hipocrat”. Directorul c\minului era domnul
Bastas, teolog `n deplinul sens al cuvântului [i, `n acela[i timp, scriitor deosebit de cunoscut, c\ruia nu de
pu]ine ori i-am dat binecuvântarea pentru a le vorbi
celor prezen]i. Cuvânt\rile sale, de altfel deosebit de
constructive, deveniser\ memorabile.
Pe acest hol [i, mai târziu, `n capela permanent\
a spitalului, am avut [ansa rar\ de a-l asculta pe preacucernicul profesor Panagiotis Trembelas, de la Universitatea din Atena, unul dintre marii teologi ai Greciei. Predicile sale `nfl\c\rate, pline de Duh Sfânt, `i
f\ceau pe to]i cei prezen]i s\ se cutremure. Profesorul
Trembelas obi[nuia s\ le vorbeasc\ [i asistentelor de
acolo, `n `ntruniri ]inute `n dup\-amiezele de duminic\.
Holul era un spa]iu binecuvântat, original [i plin de
smerenie. O adev\rat\ catacomb\. ~ntr-un anumit
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fel, servea scopurilor Bisericii. Spitalul avea `ns\ nevoie de o capel\ permanent\.
Mai mult decât terapie necesar\ vindec\rii lor,
suferinzii au nevoie de compasiunea Bisericii. Orice
om `ncercat din greu de boal\ are nevoie de aceast\
compasiune, pe care o caut\, ner\bd\tor fiind s\-[i
p\r\seasc\ patul de suferin]\ [i s\ alerge `nspre l\ca[ul de `nchin\ciune, s\ `ngenuncheze [i s\ se roage.
Doar acolo `l poate `ntâlni pe preotul misionar al spitalului [i `i poate vorbi, cerându-i s\-l binecuvinteze, s\-i citeasc\ vreo rug\ciune pentru s\n\tate sau
s\ `l ajute `n orice mod consider\ mai potrivit.
Cu alte cuvinte, `n orice spital l\ca[ul de `nchin\ciune este un lucru imperios necesar. ~n acest sens
fusese votat\ [i o lege special\, conform c\reia orice
spital avea dreptul la un l\ca[ de `nchin\ciune [i la un
preot misionar, pentru nevoile duhovnice[ti ale bolnavilor, aceasta `n cazul `n care spitalul dispunea de mai
mult de trei sute de paturi.
Toate aceste aspecte le discutasem, `n repetate
rânduri, cu pre[edintele Consiliului de conducere al
spitalului, domnul George Voiskos, un om deosebit [i
un cre[tin ales. Era deosebit de evlavios, la fel ca [i
consilierii s\i, domnii Gherasim Konstantatos [i Nicolae Tsakogiannis. Mai mult chiar, domnul Tsakogiannis `mi d\duse buletinul dânsului de identitate
pentru a putea `ncasa, `n numele dânsului, indemniza]ia pe care o primea `n calitate de consilier, cu care
urma s\ cump\r c\r]i folositoare sufletului pentru
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bolnavi. Astfel, cererea pe care am `naintat-o Consiliului de conducere al spitalului având ca obiect `nfiin]area unui l\ca[ de `nchin\ciune a fost aprobat\
imediat, la prima [edin]\. M\rire }ie, Doamne!
~n perioada 1956-1960, angajat al spitalului era [i
un arhitect foarte evlavios, domnul Teodor Adamis.
Imediat dup\ aprobarea cererii de `nfiin]are a capelei,
acesta s-a `ngrijit de g\sirea unui inginer constructor, de asemenea bun cre[tin. Este vorba de domnul
Vallianatos Nicolae. Dând dovad\ de mult\ deschidere
[i interes, domnul Vallianatos s-a angajat s\ supravegheze personal lucr\rile de construc]ie a l\ca[ului.
Nici nu pot descrie bucuria [i satisfac]ia pe care le
sim]eam cu to]ii. Spitalul „Hipocrat” urma s\ aib\ un
l\ca[ de `nchin\ciune permanent [i, mai mult decât
atât, `ntr-un loc privilegiat, respectiv `n primul p\trar
al vechii aripi, cu vedere `nspre bulevardul Reginei
Sofia. Pe terenul respectiv func]ionase cândva cantina
spitalului, mai apoi mutat\ `n alt\ parte. Dar pentru capel\ locul era mai mult decât perfect.
Datorit\ pozi]iei privilegiate pe care urma s\ o
aib\ l\ca[ul `ns\, am avut de `ntâmpinat greut\]i din
partea Ministerului Protec]iei Sociale. Func]ionari
`nal]i ai acestui minister, str\ini fa]\ de via]a `n Hristos [i fa]\ de Ortodoxie `n general, s-au `mpotrivit. Ca
`ntr-un asediu bine organizat, acest serviciu special
al ministerului insista ca l\ca[ul de `nchin\ciune s\ fie
amenajat undeva `n interiorul spitalului, `ntr-una din
s\lile acestuia, sau s\ fie construit doar un fel de
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chio[c `n care s\ `ncap\ numai preotul misionar al spitalului, `n curtea interioar\ a institu]iei. Cu alte cuvinte, de marile s\rb\tori (Pa[te, Cr\ciun) preotul
urma s\ s\vâr[easc\ Sfânta Liturghie `ntr-una din `nc\perile spitalului, to]i cei care participau urmând
a se afla undeva `n exterior. ~ns\, `n ciuda eforturilor
func]ionarilor aminti]i de a contramanda construirea
l\ca[ului de `nchin\ciune `n locul `n care se hot\râse
de c\tre Consiliul director al spitalului, `ncerc\rile au
e[uat. Harul [i dragostea lui Dumnezeu au binecuvântat ca l\ca[ul s\ fie ridicat `n locul hot\rât. De
altfel, construc]ia l\ca[ului pe terenul respectiv nu
avea decât s\ contribuie la `nfrumuse]area arhitectural\ a `ntregului a[ez\mânt.
Nici nu am apucat s\ trecem peste piedicile puse
de minister, c\ au [i ap\rut altele mai mari, de data
aceasta chiar din interiorul spitalului. Anumi]i medici
ai spitalului l-au atacat dur pe pre[edintele Consiliului
director, domnul Voikos, `ncercând fiecare `n felul s\u
s\ `l conving\ s\ anuleze hot\rârea de ridicare a unui
l\ca[ de cult pe terenul ales.
Acest om binecuvântat li s-a adresat `ns\ cre[tine[te, spunându-le: „Biseric\ facem! Biseric\ - mângâiere sufleteasc\ pentru bolnavi. Construim o capel\
pentru bolnavi, care au nevoie s\ se roage, pentru a
trece mai u[or peste boala care `i asediaz\. Va fi folositor `ns\ [i tuturor celor care vor trece pe lâng\ spital
fiindc\, v\zând capela, `[i vor face semnul Sfintei
Cruci”.
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Reclama]iile `ns\ au continuat. Un alt pre[edinte al Consiliului director [i mai mul]i membri ai
acestuia, cu func]ii importante `n cadrul spitalului,
[i-au exprimat dezacordul fa]\ de proiect. Cel mai `nver[unat dintre ace[tia, pre[edintele de care am amintit, a sugerat c\ sfântul l\ca[ ar fi putut fi mutat `n
cantina destinat\ cadrelor medicale. De altfel, acesta
[i-a exprimat aceast\ p\rere chiar `n prezen]a mea
[i de fa]\ cu directorul general al spitalului:
- P\rinte Eusebiu, v-a]i gândit bine la ce vre]i s\
face]i? V\ sim]i]i cu con[tiin]a `mp\cat\? Asta dori]i
dumnevoastr\, s\ oferi]i odihn\ [i mângâiere bolnavilor `ntr-o fost\ cantin\?
Atotputernicul Dumnezeu nu a fost `ns\ de acord
cu acesta. Dragostea Sa mi[c\toare nu ne-a p\r\sit
nici `n acele clipe grele, intervenind imediat [i `n mod
minunat, astfel `ncât inten]iile respectivului pre[edinte nu s-au materializat. M\rire }ie, Doamne!

Sfin]irea capelei — piatra de temelie
Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, a[adar, am parcurs `ntreaga procedur\ de aprobare a proiectului de
construire a l\ca[ului la Ministerul Protec]iei Sociale.
~n paralel, ministerul ne-a alocat [i sumele necesare,
`n total trei sute de mii de drahme, pentru cheltuielile
aferente construc]iei. Ace[ti bani ajungeau `ns\ doar
pentru construc]ia la ro[u, inclusiv acoperi[.
Imediat ce s-a anun]at c\ `n cadrul Spitalului
„Hipocrat” urma s\ fie construit\ o capel\, to]i s-au
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bucurat. Data `nceperii lucr\rilor [i a punerii pietrei
de temelie a fost fixat\ pentru 2 ianuarie 1958, a[a c\
am adus acest lucru la cuno[tin]a tuturor personalit\]ilor institu]iei, precum [i a unor personalit\]i din
afara acesteia. Un `nscris special a fost trimis chiar [i
ministrului Protec]iei Sociale, doamnei Lina Tsaldari,
care a acceptat bucuroas\ s\ participe la ceremonie.
Ceremonia a fost una deosebit\. Au fost prezen]i
acolo pre[edintele Consiliului director al spitalului [i
membrii acestuia, directorul general, asistenta [ef\,
responsabilii de pe laboratoare, responsabilele de pe
sec]ii, multe dintre asistente [i o mul]ime de func]ionari. O ceremonie atât de aleas\, cu atât de mul]i oficiali prezen]i, nu cred s\ mai fi avut loc vreodat\ la
Spitalul „Hipocrat”.
Odat\ cu „Binecuvântat este...”, slujba de sfin]ire
a decurs `n mod minunat. Format din asistente ale
spitalului, corul cânta `ngere[te. Imediat dup\ ce am
citit rug\ciunea special\ de umilin]\, ministrul Lina
Tsaldari a pus piatra de temelie. Era un moment emo]ionant pentru `ntreg spitalul, dar mai ales pentru
mine, preotul misionar. M\ sim]eam ca [i cum capela fusese deja terminat\!
Dup\ slujba de sfin]ire [i punerea pietrei de temelie, a urmat o manifestare constructiv\, pl\cut\, `n
sala de oaspe]i a spitalului, unde s-au servit pr\jituri
[i mânc\ruri gustoase. To]i `[i doreau din suflet ca
l\ca[ul de `nchin\ciune s\ fie terminat `n cel mai
scurt timp posibil, pentru ca spitalul s\ se poat\
mândri cu aceast\ minun\]ie binecuvântat\.
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Finisarea [i pictarea l\ca[ului
De acum nu mai era timp de pierdut. Proiectul trebuia f\cut cât mai repede, pentru a ne putea apuca
intens de partea de construc]ie. {i, `ntr-adev\r, domnul Adamis a terminat proiectul nesperat de repede,
chemându-m\ s\-l v\d [i s\-mi spun p\rerea:
- Preotul, i-am r\spuns, nu este [i inginer, `ns\
v\ rog s\ `mi permite]i s\ v\ `ntreb dac\ `n proiect se
prevede [i un subsol care s\ serveasc\ drept birou
pentru preot.
~ntrebarea mea a fost pe placul inginerului, care
a prev\zut imediat un spa]iu la subsol, sub Sfântul
Altar, care urma s\ foloseasc\ drept birou pentru
preotul misionar. Imediat dup\ definitivarea proiectului, domnul Vallianatos, desemnat fiind de c\tre
Consiliul director al spitalului, s-a ocupat de g\sirea
personalului calificat [i, `n ritm sus]inut, a trecut la
punerea `n practic\ a proiectului. To]i cei ce treceau
pe acolo, `ntrebau:
- Ce se construie[te aici?
Iar constructorii, mândri, r\spundeau:
- Construim o capel\ pentru bolnavii din spital.
To]i se mirau cum fusese posibil ca factorii r\spunz\tori s\ cad\ de acord asupra unui asemenea
proiect [i mai ales `n cel mai bun loc posibil, respectiv `n primul col] al spitalului, cu vedere `nspre
bulevardul Regina Sofia. Era, `ntr-adev\r, o mare
minune! ~ntâmpinaser\m multe greut\]i [i piedici
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peste piedici, `ns\ harul [i dragostea lui Dumnezeu
ne-a `ndrumat pa[ii `n aceast\ `ncercare, astfel `ncât
am reu[it s\ trecem peste toate cu bine.
Inginerul constructor, domnul Vallianatos, se mi[ca
cu o repeziciune binecuvântat\. Zi de zi, construc]ia se
`n\l]a tot mai sus, foarte repede ajungându-se la acoperi[ care, datorit\ arhitecturii sale, l-a impresionat
pân\ [i pe domnul Fytrakis, profesor `n cadrul Facult\]ii de Teologie din Atena, sec]ia Arheologie. La
examenele de licen]\, acesta `i `ntreba pe studen]i:
„Ce l\ca[ de cult din Atena este construit `n stil de
bazilic\ [i are acoperi[ `n form\ de cruce?”.
R\spunsul corect era: capela Spitalului „Hipocrat”.
Construc]ia l\ca[ului a `nceput `n primele luni
ale anului 1958 [i, de Sfintele Pa[te ale aceluia[i an,
ajunsese deja la acoperi[. Lucr\rile continuau `n ritm
sus]inut [i, ca o binecuvântare a lui Dumnezeu, `n var\
capela era aproape terminat\. De acum, acel col] al
Spitalului „Hipocrat” `[i schimbase definitiv `nf\]i[area. Fusese `mpodobit cu un l\ca[ de `nchin\ciune deosebit de frumos [i smerit.
Construc]ia l\ca[ului se terminase, `ns\ lipseau
por]ile de la intr\ri, iar catapeteasma, zidit\, nu fusese
`nc\ `mpodobit\ cu icoane. ~ns\, slav\ lui Dumnezeu!
Dragostea Sa toate le rânduie[te. ~ntr-o prim\ faz\
am g\sit un sponsor pentru u[a de la intrare. U[a de la
intrarea `n Sfântul Altar, de pe lateral, [i alte dou\ u[i,
de o parte [i de cealalt\ a intr\rii principale, au fost
astupate, provizoriu, cu c\r\mizi. De asemenea, pe
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zidurile Sfântului Altar lipisem icoane de hârtie. Astfel, cu ocazia s\rb\torilor de Cr\ciun am s\vâr[it
Sfânta Liturghie chiar `n acest l\ca[ `nc\p\tor [i comod. E drept, era pu]in cam frig, având `n vedere c\
era iarn\, `ns\ bucuria s\vâr[irii Sfintei Liturghii ne-a
f\cut s\ nu `l sim]im chiar deloc.
Bucuria interioar\, satisfac]ia c\, de pe holul pe
care slujisem aproximativ [apte ani, acum ne aflam
`ntr-un l\ca[ de `nchin\ciune adev\rat, alunga orice
obstacol ne ap\rea `n cale, fie c\ era vorba de frig sau
de orice altceva. Min]ile [i sufletele noastre, `ntreaga
noastr\ fiin]\ tr\ia din plin bucuria duhovniceasc\
a ridic\rii unui l\ca[ de `nchin\ciune `n cadrul Spitalului „Hipocrat” care, de pe acum, nu mai era doar un
vis, ci devenise realitate. Ce s\ mai spunem despre viitor, având `n vedere c\ l\ca[ul era ridicat `n acel col]
al spitalului, urmare a hot\rârii Consiliului director.
M\rire }ie, Doamne! M\rire }ie, Doamne! M\rire }ie,
Doamne!
Dup\ finisarea binecuvântat\ a sfântului l\ca[, au
`nceput s\ ias\ la iveal\ numeroasele lipsuri din interior. U[ile ~mp\r\te[ti, Sfânta Mas\ [i Proscomidiarul,
Sfintele Acoper\minte, Sfintele Vase, icoanele catapetesmei, finisarea spa]iului de la subsol, toate acestea
[i multe altele trebuiau, `ncet-`ncet, puse la punct.
Erau necesari, bine`n]eles, bani, care `ns\ nu existau. L\ca[ul de `nchin\ciune trebuia totu[i terminat,
iar lipsurile acoperite cu orice sacrificiu, astfel `ncât
l\ca[ul s\ func]ioneze normal, pentru ca cei ce luau
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parte la Sfânta Liturghie s\ plece de acolo mul]umi]i.
De asemenea, [i preotului slujitor `i trebuia asigurat
un oarecare confort, a[a cum cere disciplina bisericeasc\ [i sfin]enia spa]iului. ~n calitate de preot misionar, dorin]a mea era aceea de a face din acel l\ca[ o
bijuterie arhitectural\, din care s\ nu lipseasc\ absolut nimic. Voiam ca totul s\ fie perfect, nou [i la locul lui.
Iar Dumnezeu este mare! Aceast\ nou\ ispit\ care
ne-a ie[it `n cale ne-a adus roade bogate, a[ spune
nesperat de bogate. Dona]iile unor cre[tini deosebit de
evlavio[i m\ emo]ionau. To]i cei care, cu credin]\ [i
dragoste, luau parte la slujbe, la privegheri [i la Sfintele Liturghii, nu r\mâneau nep\s\tori fa]\ de nevoile
sfântului l\ca[ ci, dompotriv\, d\deau câte o mân\ de
ajutor, astfel `ncât din sfântul l\ca[ s\ nu lipseasc\
nimic. Astfel, rând pe rând, au ap\rut U[ile ~mp\r\te[ti, a fost terminat\ catapeteasma [i Sfânta Mas\,
toate odoarele necesare vie]ii liturgice aflându-se definitiv la locul lor binecuvântat. L\ca[ul de cult [i-a
c\p\tat `ns\ frumuse]ea des\vâr[it\ abia dup\ ce a
fost pictat, o lucrare dificil\ [i, mai ales, costisitoare.
~ns\ Bunul Dumnezeu s-a `ngrijit [i de aceasta, capela
fiind pictat\ `ntr-un timp destul de scurt.
Preamilostivul Dumnezeu ni-l scosese `n cale pe
domnul Dimitrie Kentakas, un pictor bisericesc talentat, des\vâr[it a[ putea spune. Bine inten]ionat, cu
mult\ râvn\ [i punând suflet `n tot ceea ce f\cea, acesta a acceptat s\ duc\ la bun sfâr[it pictura l\ca[ului.
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Domnul Dimitrie Kentakas nu era doar un foarte bun
cunosc\tor al tehnicii bizantine, ci [i un om foarte
harnic. Lucra `n ritm sus]inut, definitivând `n fiecare
s\pt\mân\ câte o bucat\ din pictura capelei, astfel
`ncât, `n aproximativ doi ani, l\ca[ul de cult a fost pictat `n `ntregime, sem\nând `n cele din urm\ cu l\ca[urile de `nchin\ciune pictate `n stil bizantin de la
Muntele Athos. Nici un petec al l\ca[ului nu a r\mas
neacoperit. Credincio[ii care participau la slujbele religioase, `n noul l\ca[ de `nchin\ciune, se `ntreceau
`ntre ei care s\ suporte cheltuielile cu pictura.
Iconografia bizantin\ bogat\, `ncepând cu Maica
Domnului Cuprinderea Celui Necuprins (gr. Platytera)
din Sfântul Altar [i terminând cu cele 24 de medalioane ale Imnului Acatist, din pronaos, `mpodobesc
ast\zi sfântul l\ca[, creând o atmosfer\ deosebit\.
Pictura se adreseaz\ sufletului fiec\rui credincios,
`n\l]ându-l suflete[te. Totodat\, treze[te sentimente
binecuvântate de team\ [i admira]ie. Ulterior, mul]i
pictori novici mi-au cerut permisiunea de a fotografia
anumite por]iuni ale picturii murale, pe care le-am [i
dat-o, bine`n]eles, dup\ ce, la rândul meu, am primit
acordul pictorului, domnul Kentakas.
De acum, capela era gata! Atât la interior, cât [i la
exterior, ap\rea asemeni unei capodopere. Interiorul,
foarte `nc\p\tor, putea primi de acum aproximativ
dou\ sute de credincio[i. Pentru spital, capela devenise
un fel de podoab\ duhovniceasc\, iar pentru sufletele
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bolnavilor, o mângâiere. M\rire }ie, Doamne! Dragostea lui Dumnezeu d\duse roade, iar Spitalul „Hipocrat” avea de acum un l\ca[ propriu de `nchin\ciune,
ridicat dup\ o mul]ime de demersuri, cu nenum\rate
eforturi [i sacrificii. De aceea, bucuria [i satisfac]ia tuturor, [i mai ales a mea, ca preot misionar, nu putea
fi descris\ `n cuvinte.
~i mul]umesc Preamilostivului Dumnezeu c\ mi-a
`mplinit aceast\ dorin]a arz\toare, c\ m-a `nvrednicit pe mine, p\c\tosul, robul ne`nsemnat al S\u, s\
v\d terminat\, atât de repede, aceast\ capel\ a spitalului, `n care urma s\-L slujesc `n anii mai de pe
urm\. A[a sunt minunile lui Dumnezeu! A[a se manifest\ purtarea de grij\, necondi]ionat\, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum [i psalmistul spune:
„Altarele Tale, Doamne al puterilor, ~mp\ratul meu
[i Dumnezeul meu” (Ps. 83, 3). Topos sfânt, destinat
Sfintei Liturghii [i rug\ciunilor, capela spitalului era
un dar f\cut credincio[ilor interna]i acolo de c\tre
Dumnezeu, `ntru sfin]ire [i mântuire. Era edificiul
care lipsise spitalului, foarte necesar bolnavilor, asemenea apei care d\ via]\ livezii [i `n lipsa c\reia nu
poate exista rod.
La fel sunt toate sfintele l\ca[uri de `nchin\ciune,
izvoare nesecate de ap\ sfin]it\ din care se adap\ sufletele celor suferinzi, `ntru `nnoire. De acum, bolnavii
spitalului aveau posibilitatea de a participa la Sfânta
Liturghie, de a se apropia [i de a cunoa[te Taina Sfintei ~mp\rt\[anii, bine`n]eles dup\ preg\tirea potrivit\
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pentru unirea cu Mântuitorul Iisus Hristos. Sfintele
slujbe, ca [i predica parohului `n noua capel\, aveau
s\-i ajute pe ace[tia nespus de mult, pentru a putea
trece, cu optimism [i `ncredere `n dragostea lui Dumnezeu, peste toate greut\]ile provocate de boal\.
~n forfota de zi cu zi, capela spitalului avea s\
devin\ un liman ferit de furtuni, un ]\rm al salv\rii.
Doar acolo cei `ndurera]i aveau s\-[i g\seasc\ pacea,
mângâierea, puterea [i curajul necesar pentru a face
fa]\ bolii.
Fiecare l\ca[ de `nchin\ciune seam\n\ cu „sc\ld\toarea din Siloam”. Prin interven]ia minunat\ a
harului lui Dumnezeu, credincio[ii `[i afl\ acolo vindecarea deplin\ a trupului. Sfântul l\ca[ este, `nainte de
toate, un cabinet duhovnicesc, c\tre care se `ndreapt\
sufletele obosite, epuizate [i r\nite, pentru a-[i g\si
odihna sub epitrahilul duhovnicului, pentru a primi
iertare de p\cate [i vindecare sau a sc\pa din chingile p\catului. Ren\scute, acestea `ncep o via]\ nou\,
curat\, luminoas\ [i sfin]it\.

Hramul Sfântului L\ca[
Dintru `nceput, l\ca[ul de `nchin\ciune trebuia
`nchinat unui sfânt. Am considerat c\ cei mai potrivi]i ar fi fost Sfin]ii f\r\ de Argin]i care, la rândul lor,
fuseser\ doctori. M\ rugam mult, pentru ca Dumnezeu s\ m\ lumineze `n privin]a sfântului c\ruia urma
s\-i fie `nchinat l\ca[ul. {i, f\r\ a `ntârzia, dragostea
lui Dumnezeu s-a ar\tat [i `n aceast\ privin]\.
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~ntr-o zi, la o discu]ie referitoare la hramul capelei,
de fa]\ se afla [i preacucernicul arhimadrit Nicodim
Valindras, mai apoi mitropolit de Patra. ~l cuno[team
`nc\ din anii tinere]ii. Avea destul de mult\ experien]\ `n ceea ce prive[te hramurile l\ca[urilor de `nchin\ciune [i mai ales `n ceea ce prive[te hramurile capelelor apar]in\toare de spitale. Era o ocazie, a[adar,
ca [i acesta s\-[i spun\ p\rerea. {i, `ntr-adev\r, Dumnezeu l-a luminat [i mi-a spus urm\toarele:
- L\ca[urile spitalice[ti se cuvine s\ fie cinstite cu
hramul Sfin]ilor f\r\ de Argin]i, Cosma [i Damian,
f\c\torii de minuni. Aproape toate l\ca[urile de `nchin\ciune cu aceast\ destina]ie din Atena poart\ hramul acestor sfin]i. La fel de potrivit este `ns\ [i hramul
Sfântului Apostol [i Evanghelist Luca, c\ruia nu cunosc s\-i mai fi fost `nchinat vreun l\ca[ de `nchin\ciune spitalicesc. Prin urmare, n-ar fi oare binecuvântat ca acest l\ca[ s\ poarte hramul Sfântului
Evanghelist Luca?
Am urmat bucuros sfatul preacucernicului p\rinte
arhimandrit Nicodim, considerând c\ voia lui Dumnezeu era ca noua capel\ s\ poarte hramul sugerat de
acesta. Astfel, l\ca[ul a fost `nchinat definitiv Sfântului [i M\ritului Apostol [i Evanghelist Luca, Vindec\torul de Suflete. Pe fa]a tuturor celor implica]i `n
realizarea proiectului se putea citi bucuria. Cel chemat s\ sfin]easc\ noul l\ca[ de `nchin\ciune a fost
~.P.S. Nicodim Valindras, mitropolit de Patra, c\ruia
`i mul]umim din inim\ [i `i dorim s\n\tate [i via]\
lung\, `ntru bun\starea Bisericii.
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~n absida din dreapta a Sfântului Altar am amenajat un paraclis `nchinat dreptei Xenia, a c\rei memorie o cinstim `n ziua de 24 ianuarie. ~n fiecare an,
de s\rb\toarea acesteia, s\vâr[eam Sfânta Liturghie,
urmat\ de `mp\r]irea anafurei.
Hramul capelei era [i este s\rb\torit, `n fiecare an,
la data de 18 octombrie. Procesiunea era una fastuoas\. Era ziua `n care capela respira un aer special.
~mpodobit\ fiind de s\rb\toare, str\lucea de cur\]enie. ~n acea zi, to]i cei prezen]i acolo, dar mai ales
bolnavii interna]i `n spital, exultau de bucurie. La
Sfânta Liturghie din ziua hramului, la care ierarhul
locului era nelipsit, participau atât doctori evlavio[i,
asistente medicale, func]ionari din administra]ie, cât
mai ales bolnavi [i o mul]ime de rude ale acestora
sau simpli credincio[i.
Cu aceast\ ocazie, se `mp\r]eau prescuri atât participan]ilor la Sfânta Liturghie, cât [i `ntregului personal al spitalului. Patru asistente, al c\ror duhovnic
eram, se `ngrijeau ca prescurile s\ ajung\ la to]i angaja]ii, `ncepând cu cei care lucrau `n biroul directorului
general [i terminând cu cei care aveau `n grij\ poart\
de acces.
Timp de mul]i ani, prescurile au fost oferite pe
cheltuiala evlaviosului Panagiotis Pantazopoulos, profesor `n cadrul sec]iei ORL a Universit\]ii din Atena
[i doctor al Spitalului „Hipocrat”. Ofranda sa, exemplu de dragoste [i bun\tate cre[tineasc\, venea pe deplin `n conformitate cu cuvintele Sfintei Scripturi:
96

~n mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi

„Fiecare s\ dea cum socote[te cu inima sa, nu cu p\rere de r\u, sau de sil\, c\ci Dumnezeu iube[te pe cel
care d\ cu voie bun\”.
~n dup\-amiaz\ s\rb\torii de hram avea loc litania
icoanei Sfântului Evanghelist Luca, care era purtat\
pe toate coridoarele [i prin toate saloanele spitalului.
Fixat\ pe umerii a doi tineri evlavio[i, icoana era s\rutat\, cu mult\ speran]\, de to]i bolnavii, care se
rugau sfântului cu lacrimi `n ochi, cerând mijlocirea sa
[i ajutor pentru s\n\tate. ~n via]a sa p\mânteasc\,
Sfântul Evanghelist Luca a fost, la rândul s\u, doctor.
Alc\tuit din asistente [i alte tinere evlavioase,
corul capelei cânta ne`ncetat troparul sfântului: „Apostole Sfinte [i Evangheliste Luca, roag\ pe milostivul
Dumnezeu s\ d\ruiasc\ iertare de gre[eli sufletelor
noastre”.
Din când `n când, rosteam câte o ectenie, câte o
rug\ciune: „Iar\ [i iar\ s\ ne rug\m pentru s\n\tatea celor ce lucreaz\ `n acest spital, a membrilor Consiliului director, a pre[edintelui [i a personalului
medical, a doctorilor, a asistentelor [i a tuturor angaja]ilor [i a fra]ilor no[tri interna]i `n acest a[ez\mânt,
pentru ca Domnul Dumnezeu, Vindec\torul sufletelor
[i trupurilor, s\-i ajute, s\-i lumineze, s\-i `nt\reasc\
[i s\-i `ndrume pe ei `n toate zilele”.

Sfin]irea Sfântului L\ca[
Fiecare sfânt l\ca[ trebuie sfin]it, astfel `ncât acolo
s\ poat\ fi s\vâr[ite Sfintele Taine. Chiar dac\ un l\ca[ de `nchin\ciune nu este sfin]it, Sfânta Biseric\
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s-a `ngrijit, prin prezen]a Sfântului Antimis, ca acolo
s\ poat\ avea loc Sfânta Liturghie. Sfântul Antimis
este o bucat\ de stof\ special\, pe care este brodat\
punerea `n mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos,
fiind sfin]it odat\ cu sfin]irea l\ca[urilor de `nchin\ciune. ~ntr-unul din col]urile sale, Sfântul Antimis are
cusute sfinte moa[te. Aceast\ bucat\ de stof\ ]ine loc
de Sfânt\ Mas\, `n cazul `n care aceasta nu exist\
sau dac\ nu a fost `nc\ sfin]it\. ~n spitalele care nu
dispun de un l\ca[ de `nchin\ciune, pentru a se putea
s\vâr[i Sfânta Liturghie pentru bolnavi, este folosit Sfântul Antimis. La fel se `ntâmpl\ [i `n taberele [i `n excursiile religioase sau ori de câte ori
Sfânta Liturghie se s\vâr[e[te `n aer liber.
Aceea[i rânduial\ binecuvântat\ urmasem [i `n
l\ca[ul provizoriu de `nchin\ciune amenajat `n holul
spitalului [i la fel am procedat [i `n noul l\ca[, pân\ `n
ziua sfin]irii acestuia, Sfânta Liturghie s\vâr[indu-se
`n prezen]a Sfântului Antimis. Din acest punct de
vedere nu am avut de `ntâmpinat nici o dificultate,
rânduiala fiind stabilit\ chiar de c\tre Sfânta Biseric\. ~ns\, din momentul `n care l\ca[ul de `nchin\ciune este sfin]it, parc\ harul este altul. Slujitorul
intr\ `n Sfântul Altar cu alt spirit, cu alt\ dispozi]ie.
De aceea, dorin]a mea fierbinte era ca sfin]irea l\ca[ului s\ aib\ loc cât mai repede posibil.
~n anul 1965, arhiepiscop al Atenei [i al `ntregii
Elade era Hrisostom al II-lea, iar mare protosinghel
era p\rintele arhimandrit Teoclit Arvanitis, mai apoi
mitropolit de Aitolia [i Akarnania, de care m\ lega
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o prietenie strâns\. Ne cuno[team de pe vremea când
ne nevoiam `mpreun\ la M\n\stirea „Sfânta Lavr\”
din localitatea Kalavrita. Ulterior, fusesem [i colegi
de facultate. Dup\ ce, ini]ial, m-am `n]eles cu acesta
asupra procedurii care trebuia urmat\, m-am adresat
arhiepiscopului Atenei cu o cerere `n care `i ceream
binecuvântarea pentru sfin]irea noului l\ca[ spitalicesc. F\r\ `ntârziere, Preafericitul Hrisostom mi-a
aprobat cererea, delegându-l `n acest scop pe episcopul
care urma s\ participe la slujba de sfin]ire. M-am
bucurat nespus când am aflat c\ `ns\rcinat cu sfin]irea l\ca[ului fusese IPS Dionisie, mitropolitul de
Trikkis [i Stagon. ~l cuno[team foarte bine. Era un
ierarh ales, foarte evlavios [i cu mult\ fric\ de Dumnezeu. F\r\ a mai pierde timp, am stabilit, de comun
acord cu acesta, data sfin]irii, pentru ziua de duminic\, 25 septembrie 1965.
IPS Dionisie venise la capel\ dis-de-diminea]\.
Din locul `n care st\tea, putea admira pictura `n stil
bizantin, mai exact scena „Coborârii de pe Cruce a
Mântuitorului Iisus Hristos”. P\rea c\ nu se mai satur\ s\ o priveasc\. De altfel, la sfâr[itul slujbei de
sfin]ire [i a Sfintei Liturghii, IPS Dionisie mi-a m\rturisit [i c\, imediat ce a aflat c\ fusese delegat s\
s\vâr[easc\ slujba de sfin]ire a capelei, nu a mai putut
dormi toat\ noaptea. De aceea, s-a rugat ne`ncetat.
Atât pentru mine, cât mai ales pentru cei prezen]i,
rânduiala târnosirii [i Sfânta Liturghie arhiereasc\ au
constituit o mare binecuvântare. Slujba a fost atât
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de frumoas\, `ncât pân\ [i copiii au participat cu
deosebit\ aten]ie [i evlavie, la fel ca [i mul]imea de
credincio[i, pe fe]ele c\rora se putea deslu[i o bucurie profund\.
Ce clipe binecuvântate! Ce prilej unic! Slujba a fost
una deosebit de emo]ionant\, irepetabil\ a[ spune.
Expresia de pe fe]ele credincio[ilor era o dovad\ clar\
c\ sufletele lor tr\iau m\re]ia cerurilor. Bucuria, mul]umirea, entuziasmul [i sfin]enia sc\p\rau `n ochii
tuturor!
Slujba a fost oficiat\ de un arhiereu, patru arhimandri]i, tot atâ]ia presbiteri, precum [i de un ierodiacon, `n total zece slujitori, unul mai ales [i mai
vrednic decât cel\lalt.
M\ sim]eam ca `ntr-o oaz\ a harului, de parc\ participam la o s\rb\toare a s\rb\torilor. Slujbe de
târnosire se fac destul de des. Se sfin]esc magazine,
hoteluri, institu]ii, dar [i edificii private. Sfin]irea l\ca[urilor de `nchin\ciune `ns\ nu se poate compara cu
niciuna dintre acestea. Mintea omeneasc\ nici nu-[i
poate imagina ce `nseamn\ cu adev\rat o sfin]ire.
E vorba de un act care prive[te strict pe om [i mântuirea sa.
Dup\ sfin]ire, capela Spitalului „Hipocrat” avea s\
r\mân\ deschis\ permanent, ca sprijin duhovnicesc
pentru spital [i bolnavii interna]i acolo. Sfânta Liturghie avea s\ fie s\vâr[it\ continuu, pentru ca credincio[ii s\ se poat\ `mp\rt\[i cu Trupul [i Sângele
lui Hristos, s\ se `nt\reasc\ `n credin]\ [i speran]\
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[i s\ poat\ `nfrunta greut\]ile vie]ii. Orice suflet `ntristat avea s\ g\seasc\ aici mângâiere din partea
Unicului Mângâietor, Iisus Hristos cel f\r\ de p\cat.
Cei mai `ndrept\]i]i dintre to]i urmau s\ fie bolnavii
interna]i `n Spitalul „Hipocrat”, ace[tia urmând s\
aib\ cele mai multe drepturi, fiindc\ l\ca[ul de `nchin\ciune le apar]inea.
Pe la capela spitalului se perindau, zilnic, foarte
mul]i credincio[i. Mul]i dintre ei, bolnavi sau rude ale
acestora, veneau special pentru a discuta cu mine, ca
preot misionar. Numero[i erau `ns\ [i cei care veneau
acolo pentru a-[i `ntâlni duhovnicul, pentru a se spovedi [i a-mi cere sfatul. Al]ii veneau pentru a se ruga
pentru bolnavii lor cu lacrimi fierbin]i. Mai erau [i
cei afla]i `n trecere, care intrau pentru a aprinde o
lumânare, mul]i dintre ei f\r\ leg\turi speciale cu
Biserica sau poate chiar indiferen]i fa]\ de aceasta.
Preotul `ns\, reprezentantul lui Dumnezeu, nu
poate fi indiferent fa]\ de nimeni. To]i cei ce calc\ pragul unui l\ca[ de `nchin\ciune sunt pentru acesta chipuri ale lui Dumnezeu. De aceea, preotul este dator
a-i primi pe fiecare `n parte, ca pe persoane unice [i
irepetabile, [i de a-i `ntreba despre nelini[tile pe care
le au [i dac\ le poate fi de folos `n vreun fel. De asemenea, preotul are obliga]ia de a se afla al\turi [i de
rude, pentru a le recomanda via]a `n rug\ciune [i credin]\, c\in]a [i continua `nnoire, astfel `ncât Bunul
Dumnezeu s\ le r\spund\ la rug\ciuni. Le va cere, de
asemenea, pomelnice, pentru a-i pomeni la Sfânta
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Liturghie. Dragostea preotului de spital trebuie s\ `nsemne mângâiere, pentru ca to]i ace[tia s\ fie ajuta]i
`n hot\rârea lor de a se apropia cât mai mult de Dumnezeu, de a se c\i [i de a se spovedi cu mult\ p\rere
de r\u pentru p\catele s\vâr[ite. ~n felul acesta, `n
sufletele credincio[ilor se va produce adev\rata minune a rena[terii duhovnice[ti.
Iubirea lui Dumnezeu nu cunoa[te limite. Pentru
to]i membrii familiei, suferin]a unei persoane dragi
constituie prilej de binecuvântare, calea prin care Dumnezeu ne poart\ de grij\.
Dup\ sfin]ire, capela cu hramul „Sfântul Apostol
[i Evanghelist Luca” a devenit un fel de meteor al
Spitalului „Hipocrat”, acolo continuându-se lucrarea
sfin]it\, folositoare [i mântuitoare pentru urcu[ul duhovnicesc al multor suflete, spre slava lui Dumnezeu.
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10. VIA}A RELIGIOAS|
LA CAPELA SPITALULUI
Cultul ortodox constituie o comoar\ unic\, de nepre]uit, fiind asemenea unei cariere de piatr\ din care
omul sl\bit extrage [i se umple de harul [i puterea lui
Dumnezeu. Dup\ ce se hr\ne[te cu acestea, omul se
transform\, devenind puternic. De aceea, nu va fi niciodat\ lipsit de ap\rare, fiindc\ Dumnezeu nu `l p\r\se[te neajutorat, nu `l las\ influen]at de ceilal]i sau
de faptele lor.
Tezaurul Bisericii noastre este inepuizabil, m\re]ia acestuia fiind de neegalat. Din acesta credinciosul se `narmeaz\ cu mijloace cere[ti, astfel `ncât s\
poat\ izbândi `n urcu[ul s\u duhovnicesc. Fiecare om
are datoria de a se lupta, pentru ca via]a sa s\ fie
`ntr-adev\r una ne`ntinat\, frumoas\ [i sfânt\, [i
s\ r\spund\ iubirii lui Dumnezeu [i binecuvânt\rilor
date de Acesta prin mijlocirea Bisericii.
~n capela cu hramul „Sfântul Luca” nu se s\vâr[ea
doar Sfânta Liturghie, ci [i toate celelalte sfinte slujbe
ale Bisericii, ne`ntrerupt, a[a cum se `ntâmpl\ `n toate
bisericile parohiale. Diferen]a era c\, odat\ cu construirea acestui l\ca[ de `nchin\ciune, slujbele pentru
cei suferinzi puteau fi s\vâr[ite mult mai comod [i
cu o str\lucire mult mai mare decât slujbele f\cute
pe holul Clinicii de radiologie.
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S\vâr[eam regulat Sfânta Liturghie, `n fiecare zi
de duminic\, dar [i `n zilele de sâmb\t\, la orele dimine]ii, respectiv 04:00-07:00, astfel `ncât asistentele
medicale s\ aib\ posibilitatea de a se `mp\rt\[i `nainte de a intra `n tur\, iar bolnavii `nainte de a-[i lua
medicamentele. De asemenea, s\vâr[eam destul de
des Sfânta Liturghie [i `n cinstea anumitor sfin]i, de
s\rb\tori. Acest lucru era de folos atât angaja]ilor
spitalului, cât [i mai ales studen]ilor care participau la
acestea, `mp\rt\[indu-se cu Hristos [i plecând de acolo
preg\ti]i `ntru toate pentru efortul pe care urmau s\ `l
depun\ la facultate.
O dat\ pe lun\, `n zi de sâmb\t\, `ntre orele
08:00-10:00, s\vâr[eam Sfânta Liturghie pentru folosul copiilor interna]i la Casa de copii surdo-mu]i, aflat\
`n apropiere. ~ntre anii 1960-1986, aceast\ rânduial\ a
fost respectat\ cu sfin]enie. P\rintele arhimandrit Nicodim Graikos, ulterior mitropolit de Thiva, `i iubea
mult pe ace[ti copii, `n sprijinul c\rora depusese mult
efort [i f\cuse multe sacrificii. ~nv\]ase bine chiar [i
limbajul semnelor, devenind astfel sufletul institu]iei.
Copiii `l considerau ca un tat\. Mai mult decât atât,
p\rintele arhimandrit Nicodim Graikos `[i donase
`ntreaga avu]ie pentru folosul copiilor interna]i `n
institu]ie.
Pentru acele fiin]e nec\jite, Sfânta Liturghie era
prilej de bucurie rar\, o adev\rat\ s\rb\toare. La fiecare Sfânt\ Liturghie, `n capel\ erau prezen]i aproximativ 150 de copii. Cei mai mici erau pu[i de c\tre
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`nv\]\toare s\ stea pe scaune, iar cei mai m\ri[ori
st\teau `n picioare, pe culoar, sau `n stranele destinate femeilor. Erau foarte iste]i, mult mai virtuo[i [i
mai deschi[i la suflet decât al]i copii care se bucur\ de
darul sfânt al auzului [i al vorbirii. Fe]i[oarele lor str\luceau de bucurie. To]i participau la Sfânta Liturghie
cu mult\ evlavie. Erau foarte ata[a]i de p\rintele Nicodim care, din u[ile `mp\r\te[ti, interpreta, `n limba
lor, Sfânta Liturghie, precum [i predica de dup\ aceasta. Mai târziu, misiunea aceasta a fost preluat\, cu
mult zel [i dragoste, de domni[oara Katsimbra, o tân\r\ aleas\, `ntru totul dedicat\ misiunii sale. La sfâr[itul Sfintei Liturghii, `ntr-o ordine perfect\, to]i copiii
se `mp\rt\[eau.
~ncepând cu anul 1967, p\rintele Nicodim a fost
hirotonit arhiereu [i, ca urmare, a plecat la noua sa
slujire. De aceea, spovedania copiilor interna]i `n acea
institu]ie a revenit `n sarcina mea. ~i vizitam regulat,
iar aceia nu-[i ascundeau sentimentele de dragoste.
De câte ori m\ vedeau trecând prin fa]a [colii, alergau
cu ner\bdare [i dragoste pentru a-mi s\ruta dreapta.
~n afar\ de Sfânta Liturghie, la capel\ s\vâr[eam,
`n mod regulat, [i Sfânta Tain\ a Maslului. ~n fiecare
`ntâi ale lunii, bolnavii m\ a[teptau cu ner\bdare `n
capel\, dornici de a primi binecuvântarea. ~n fiecare
an, la data de 15 august, de praznicul „Adormirii Maicii Domnului”, `n capel\ r\sunau Paraclisele N\sc\toarei de Dumnezeu.
~n data de 14 septembrie, de s\rb\toarea „~n\l]\rii
Sfintei Cruci”, la sfâr[itul Sfintei Liturghii, treceam
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prin toate saloanele, pe la fiecare pat, astfel `ncât to]i
bolnavii s\ aib\ ocazia de a se `nchina [i a s\ruta
Sfânta Cruce:
- Primi]i Sfânta Cruce, ajutorul nostru, al tuturor!
La mul]i ani [i s\ v\ vedem cât mai curând s\n\to[i
la casele voastre...”, le uram p\rinte[te.
De câte ori ajungeam la cineva grav bolnav, care
nu p\rea a avea contact cu realitatea, `l binecuv=ntam cu semnul Sfintei Cruci, rostind `n numele acestuia rug\ciunea:
„Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, m\rturisim `naintea Ta, `ntru aceast\
zi a r\stignirii Tale, `n care ai p\timit [i ai luat moarte
pe Cruce pentru p\catele noastre, c\ noi suntem cei
ce Te-am r\stignit cu p\catele noastre cele multe [i
cu f\r\delegile noastre cele rele. De aceea ne rug\m
bun\t\]ii Tale celei nem\rginite, ca s\ ne faci [i pe noi
p\rta[i sfintelor Tale Patimi, cinstitelor r\ni [i mor]ii
Tale celei de via]\ f\c\toare, pentru ca s\ ne `nvrednicim, prin Darul T\u, s\ câ[tig\m [i noi, asemenea
}ie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai
r\bdat pentru mântuirea noastr\, `nt\rindu-ne pururea cu aceea[i putere [i r\bdare ce ai avut când
Te-au r\stignit nemul]umitorii evrei…”. Imediat ce
terminam rug\ciunea, le atingeam buzele cu Sfânta
Cruce.
Al\turi de mine se afla corul asistentelor medicale,
care intonau imnuri de s\rb\toare: „Crucii Tale ne
`nchin\m, Mântuitorule, [i preasfânta ~nviere a Ta
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o pream\rim” [i „Cel ce de bun\voie pe Cruce Te-ai
r\stignit...”.
~n paralel, cu mult\ bun\tate [i ur\ri de s\n\tate,
asistente medicale `mp\r]eau busuioc bolnavilor, rudelor acestora [i angaja]ilor spitalului. Sfânta Cruce
era purtat\ cu evlavie, pe rând, de mai mul]i dintre
participan]ii la slujb\. Emo]ia de pe fe]ele bolnavilor
era deosebit de evident\. Cu lacrimi `n ochi, se `nchinau Sfintei Cruci, mul]umind din adâncul inimii
pentru aceast\ mare binecuvântare.
Perioadele de post de dinaintea Cr\ciunului [i Pa[telui erau cele mai potrivite pentru lucrarea duhovniceasc\. ~n aceste zile, to]i bolnavii doreau s\ se `mp\rt\[easc\. ~n momentul `n care `i `ndemnam s\
se spovedeasc\, majoritatea dintre ace[tia acceptau
bucuro[i:
- Fra]ilor, se apropie Cr\ciunul. S\ ne preg\tim
sufletul cum se cuvine, pentru ca Hristos s\ Se nasc\
din nou [i `n noi...
Colaboram foarte bine cu asistente medicale evlavioase, care cu deosebit\ dragoste [i d\ruire `i ajutau
pe bolnavi s\ se preg\teasc\ pentru Sfânta Spovedanie. Acestea `mi aduceau la birou sau `mi `nmânau
personal listele cu numele, sec]ia [i salonul `n care
se aflau bolnavii care doreau s\ se spovedeasc\, ajutorul lor fiind unul nepre]uit!
De multe ori, pân\ târziu `n noapte, continuam
Sfânta Spovedanie `n saloane sau `ntr-unul din cabinetele libere ale doctorilor. Faptul c\ eram prezent
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permanent `n spital era de mare folos bolnavilor.
La orice or\ din zi sau noapte, puteam fi g\sit cu
u[urin]\.
Dorin]a mea fierbinte era ca to]i bolnavii s\ fie
preg\ti]i, `n orice moment, pentru a se `mp\rt\[i din
Sfântul Potir. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, `n
ajunul marilor s\rb\tori, reu[eam s\ `mp\rt\[esc sute
de bolnavi.
Dup\ Sfânta Liturghie, `mbr\cat `n ve[mintele
preo]e[ti [i ]inând `n mâini Sfântul Potir, pe deplin
concentrat asupra a ceea ce aveam de f\cut, treceam
dintr-un salon `n altul, `mp\rt\[indu-i pe to]i bolnavii. „Cinei Tale celei de Tain\, ast\zi, Fiule al lui
Dumnezeu, p\rta[ prime[te-m\…”, intonam `n timp
ce m\ apropiam de paturile bolnavilor. {i continuam:
„Se `mp\rt\[e[te robul lui Dumnezeu... cu Trupul [i
Sângele Dumnezeului [i Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, `ntru iertarea p\catelor [i dobândirea vie]ii
ve[nice”.
Atmosfera era una plin\ de sfin]enie, deosebit de
emo]ionant\. Cu lacrimi de recuno[tin]\ [i sl\vind
numele lui Dumnezeu, bolnavii `l primeau `n inimi pe
cel mai important Sprijinitor al lor, pe Domnul nostru
Iisus Hristos. Una dintre asistente, fiic\ duhovniceasc\, purta `n mâini co[ule]ul cu anafor\, pentru a
oferi tuturor celor ce se `mp\rt\[eau, precum [i oricui dorea.
De obicei, `mp\rt\[irea bolnavilor dura ore `ntregi.
To]i cei ce m\ z\reau ]inând Sfântul Potir `n mâini,
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fie c\ se aflau pe holurile spitalului, pe sc\ri, `n lift
sau `n curte, se opreau cu respect [i cu elvavie [i `[i
f\ceau semnul Crucii.
S\rb\toarea Cr\ciunului, ora 04:00. Clopotul capelei „Sfântul Luca” r\suna voios. Câ]i dintre bolnavi
g\siser\ puterea necesar\, coborâser\ `n capela care,
`n acea noapte special\, era `nv\luit\ `ntr-o aur\ special\. Mul]i dintre credincio[i veneau acolo [i din zonele mai `ndep\rtate, chiar [i de la periferia Atenei,
pentru a participa la Sfânta Liturghie de Cr\ciun.
~ntr-o atmosfer\ lini[tit\, plin\ de pio[enie, cânt\re]i
cu voci melodioase intonau imnurile s\rb\torii: „Hristos Se na[te, sl\vi]i-L,/Hristos din Ceruri, `ntâmpina]i-L...”. La cuvintele „Cu fric\ de Dumnezeu...”, `ntr-o
ordine exemplar\, unul `n spatele celuilalt [i la distan]\ unul fa]\ de altul, aproape to]i cei prezen]i se
apropiau pentru a se `mp\rt\[i, cum de altfel se `ntâmpla `n fiecare duminic\, la sfâr[itul Sfintei Liturghii. La sfâr[itul slujbei, dup\ ce am adresat credincio[ilor mesajul de Cr\ciun, am completat:
„Sfânta s\rb\toare a Cr\ciunului! ~n aceste zile
sfinte, fiecare dintre noi `[i dore[te, tânje[te s\ fie la el
acas\! Departe `ns\ de familiile iubite, fra]ii no[tri
`ntru Hristos, câ]i dintre ace[tia r\mân interna]i,
sufer\ nespus. De aceea, se cade ca, aceia dintre dumneavoastr\ care au posibilitatea, s\ ne `nso]easc\
`n spital, pentru a le d\rui câteva clipe de bucurie”.
Dup\ ce se `mp\rt\[eau [i bolnavii din saloane,
icoana Cr\ciunului era purtat\ prin tot spitalul. Cu
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icoana pe bra]e, treceam pe la fiecare bolnav, `ntinzându-i-o s\ o s\rute:
- La mul]i ani [i `ns\n\to[ire grabnic\! S\ v\ `ntoarce]i cât mai repede acas\ cu s\n\tate `ndoit\, atât
sufleteasc\, cât [i trupeasc\!, le uram.
Una dintre asistente `mp\r]ea tuturor iconi]e cu
Na[terea Domnului, pe care notam, `n prealabil, diferite ur\ri. La fiecare sec]ie, ne opream pentru a `n\l]a
o ectenie „pentru fra]ii no[ti angaja]i sau interna]i `n
aceast\ institu]ie, [i pentru ca ace[tia s\ se `ntoarc\ cu
bine la casele lor”. Intonate de corul asistentelor medicale, cânt\rile Cr\ciunului r\sunau `n `ntreg spitalul: „Ast\zi S-a n\scut Hristos...”.
Atmosfera era una plin\ de sfin]enie, s\rb\toare [i
bucurie! Profund mi[ca]i, bolnavii `ncepeau s\ cânte
`mpreun\ noi: „Na[terea Ta, Hristoase, Dumnezeul
nostru...”. Dintr-odat\, chipurile palide li se luminau.
Se bucurau [i ei, cum puteau, de s\rb\toarea Cr\ciunului. Binecuvântat este Dumnezeu!
~n fiecare an, `ntotdeauna `n prima zi, `n urma
unei ceremonii speciale, `n amfiteatrul spitalului t\iam pl\cinta cu r\va[e de Anul Nou a Sfântului Vasile.
Erau prezen]i, cu aceast\ ocazie, directorul general
al spitalului, profesori, doctori, asistente medicale [i o
mul]ime de func]ionari, precum [i câ]i dintre bolnavi
aveau posibilitatea. Procesiunea `ncepea cu „Binecuvântat...”, iar corul intona Tedeumul, troparele sfântului zilei [i diferite colinde. ~ntotdeauna ]ineam s\
adresez ur\rile de `nceput de an, asigurându-i pe to]i
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cei prezen]i de continuarea misiunii mele `ntru alinarea suferin]ei. La sfâr[it, to]i primeau câte o bucat\
din pl\cinta Sfântului Vasile [i se re`ntorceau, mul]umi]i, la datorie.
Nu erau pu]ine nici cadourile schimbate cu aceast\
ocazie. Sunt de p\rere, `ns\, c\ cel mai bun, mai frumos [i mai sfânt `ntre daruri este s\n\tatea pe care
Dumnezeu o d\ruie[te omului `ntru prelungirea vie]ii.
I se d\ astfel omului posibilitatea, [ansa unic\ de a
mai `ndrepta din lucrurile de care nu a reu[it s\ se
`ngrijeasc\ `n anul ce tocmai s-a `ncheiat.
Fiecare dintre noi `[i scrie propria-i poveste. Via]a
omului este alc\tuit\ din clipe. S\ valorific\m, a[adar, fiecare clip\, fiecare or\, pentru c\ numai a[a vom
avea o via]\ binecuvântat\. Dup\ ce vom fi p\r\sit
aceast\ lume, mutându-ne la cele ve[nice, `n ~mp\r\]ia cerurilor, va fi prea târziu pentru a mai spune:
„Ah, dac\ a[ mai fi avut `nc\ pu]in timp s\-mi `ndrept gre[elile!”.
Prin prelungirea vie]ii noastre, dragostea lui Dumnezeu ne cheam\ pe to]i, clerici [i laici deopotriv\, s\
lupt\m pentru a deveni cre[tini mai buni, mai receptivi, mai con[tien]i. Doar atât r\mâne `n urma noastr\: „{i lumea trece [i pofta ei, dar cel ce face voia lui
Dumnezeu r\mâne `n veac” (I In 2, 17). Cel care face
voia lui Dumnezeu d\ dovad\ de constan]\, de smerenie, de ne`ntinare. A[a este [i a[a r\mâne pentru
totdeauna. Doar atunci când ne jertfim, a[a cum ne-o
cere Dumnezeu, ne umplem de bucurie. De aceea,
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„pân\ când avem vreme, s\ facem binele c\tre to]i, dar
mai ales c\tre cei de o credin]\ cu noi” (Gal. 6,10).
Cât de pl\cut este s\ sem\n\m semin]ele iubirii,
ale sacrificiului, ale compasiunii, pe calea pe care p\[im! ~n acest fel, ziua [i anul se termin\ stând m\rturie a faptelor noastre, atâtea câte am fost `n stare
s\ facem, cu mul]umirea c\ ne-am f\cut doar datoria
de cre[tini. Doar a[a vom fi mereu binecuvânta]i, vom
dobândi harul [i ajutorul lui Dumnezeu, iar noul an va
fi unul plin de sfin]enie, `n pace [i binecuvântare.
Datoria, misiunea Bisericii este de a pune `n practic\, `n fiecare clip\, porunca iubirii, mai ales `n aceste
zile sfinte, `n care Dumnezeu cel Nev\zut [i Necreat
Se pogoar\ pe p\mânt, pentru a smulge fiin]a uman\
din ghearele p\catului [i ale mor]ii. Acela[i lucru este
valabil [i pentru Sânta s\rb\toare a Bobotezei, când
Biserica se afl\ din nou al\turi de cei suferinzi.
Sfânt\ Boboteaz\! „Ast\zi, cele de sus cu cele de jos
`mpreun\-pr\znuiesc. {i cele de jos cu cele de sus
`mpreun\-vorbesc” (Agheasma Mare). Plini de bucurie
[i recuno[tin]\, `n aceast\ zi fiin]a uman\ dialogheaz\ cu Cerul: „Ast\zi ne-am izb\vit de `ntuneric [i,
cu lumina cuno[tin]ei de Dumnezeu, ne-am luminat”.
Dup\ Sfânta Liturghie [i slujba Aghesmei Mari
`n capela spitalului, cu bucurie nespus\ treceam prin
toate saloanele, stropind cu ap\ sfin]it\ pe fiecare
bolnav `n parte. Corul [i mul]i dintre cei care m\ `nso]eau intonau la unison cânt\rile Bobotezei: „~n Iordan botezându-Te Tu, Doamne, `nchinarea Treimii
s-a ar\tat...”.
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M\ opream cât mai des, pentru a `n\l]a o ectenie:
„Pentru ca s\ fim noi izb\vi]i de tot necazul, mânia,
primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m... Pentru
s\n\tatea [i mântuirea tuturor celor ce m\rturisesc
numele lui Dumnezeu, Domnului s\ ne rug\m”. E
greu de descris `n cuvinte bucuria, `ncântarea [i emo]ia de pe fe]ele bolnavilor; `i vedeam cum se umplu de
har [i putere, pream\rindu-L pe Dumnezeu, Care `i
vizita pe patul de suferin]\. Botezam fiecare credincios `n parte, stropeam cu agheasm\ fiecare `nc\pere
[i col]i[or, astfel `ncât toate s\ fie sfin]ite, s\ str\luceasc\ `n aceast\ zi deosebit\.
Un loc special `n via]a Bisericii `l ocup\ perioada binecuvântat\ a Triodului. Perioada Triodului
este una a c\in]ei, `n care cre[tinul este chemat s\
lupte [i mai mult pentru mântuirea sa, s\ se ocupe
mai `ndeaproape de propria-i persoan\, pentru a se
`ndrepta [i a deprinde cunoa[terea de sine.
Fariseul se laud\. Con[tient de p\catele s\vâr[ite, vame[ul se c\ie[te cu lacrimi fierbin]i. Aceasta
`nseamn\ perioada Triodului, autocunoa[tere. Este
ceea ce chiar Dumnezeu `i cere credinciosului. S\-[i
]in\ mereu con[tiin]a treaz\, s\ umble, s\ se mi[te
[i s\ gândeasc\ cu smerenie, mintea sa s\ fie mereu la
Dumnezeu [i, de[i p\[e[te pe p\mânt, s\ tr\iasc\ `n
ceruri. Perioada Triodului `nseamn\ „sus s\ avem
inimile”. Nu e timpul carnavalului, [i vai de cei care se
las\ am\gi]i de aceste obiceiuri p\gâne. Perioada Triodului `nseamn\ lacrimi, c\in]\, rug\ciune [i slujbe.
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Bine`n]eles, pentru c\in]\ [i reflec]ie este binevenit\ fiecare clip\ pe care o tr\ie[te omul, dar mai
ales aceast\ perioad\ binecuvântat\ a Triodului. Postul Mare, perioada cea mai important\ din via]a fiec\rui credincios, este cea mai grea `n lupta cu ispitele.
„Stadionul virtu]ilor s-a deschis! Cei ce voi]i s\ v\
`ntrece]i, intra]i, `ncingându-v\ cu nevoin]a cea bun\
a Postului!”. To]i laolalt\, clerici [i laici, suntem chema]i `n aceast\ perioad\ plin\ de sfin]enie s\ depunem mai multe eforturi, pentru a ne ridica sufletul la
un alt nivel [i pentru a dobândi virtu]ile lui Dumnezeu: sinceritatea, cur\]enia sufleteasc\, bun\tatea,
smerenia, r\bdarea [i iubirea aproapelui.
O bog\]ie de care nu trebuie s\ ne desp\r]im
niciodat\ o constituie virtu]ile, o avere incontestabil\. Bunurile materiale sunt perisabile, virtu]ile `ns\
nu i le poate lua nimeni credinciosului. Cu ajutorul
virtu]ilor, sfin]ii au `nfruntat, pe parcursul vie]ii, toate
greut\]ile ivite, chiar [i martiriul.
Dac\ le ]ese cu fir de iubire [i smerenie, omul poate
dobândi oricare dintre virtu]i. Cu cât este mai smerit,
cu atât mai mult reu[e[te s\ capteze harul [i dragostea lui Dumnezeu. Dac\ ~nsu[i Mântuitorul Hristos, a
doua persoan\ a Sfintei Treimi, ne spune: „~nv\]a]i-v\
de la Mine, c\ sunt blând [i smerit cu inima” (Mt.
11,29), ce mai poate spune omul? Iar când Hristos Se
na[te `n iesle [i ~[i sfâr[e[te via]a r\stignit pe Cruce,
omul chiar nu mai poate completa decât „Doamne,
iart\-m\ pe mine, p\c\tosul!”.
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Omul smerit nu prime[te gândurile urâte, nu se
sup\r\, nu se ceart\ [i nu-[i caut\ dreptatea. Chiar [i
atunci când lucrurile nu-i merg a[a cum [i-ar fi dorit,
nu se cutremur\. Mai mult decât atât, se gânde[te c\
toate acestea se `ntâmpl\ din cauza p\catelor sale,
care-i sunt piedici `n via]\. Chiar [i atunci c=nd este
def\imat, acuzat pe nedrept, omul cu adev\rat smerit
tace, rezumându-se la mimarea smereniei des\vâr[ite
a Mântuitorului Iisus Hristos. A[a ne cere Mântuitorul, s\ d\m dovad\ de smerenie, a[a cum Acela ne-a
ar\tat. Vorbea Iisus cel R\stignit pe Cruce? Dimpotriv\, t\cea!
La fel [i `n cazul bolii, cre[tinul care d\ dovad\ de
virtu]i adev\rate se supune, smerit, voin]ei lui Dumnezeu, acceptând suferin]a ca pe un dar al iubirii Sale
[i convins fiind c\ durerea este mijlocul binef\c\tor
care `l va c\li, astfel `ncât s\ dobândeasc\ cât mai
mult folos duhovnicesc. Cre[tinul smerit `nfrunt\ boala
f\r\ a se v\ita, cu r\bdare nesfâr[it\, rugându-se, mul]umindu-I [i m\rindu-L pe Dumnezeu. Drept r\splat\,
Dumnezeu revars\ asupra lui harul S\u, atât pe dinafar\, cât [i pe din\untru. Este [i explica]ia de ce
chipul bonavul, `ntins pe patul de suferin]\, str\luce[te. Bolnavul smerit este, a[adar, un exemplu de r\bdare, transformat\ `ntr-o ocazie de m\rire a numelui
lui Dumnezeu.
Cu `ncredere total\ [i optimism, bolnavul se las\
`ntru totul `n mâinile lui Dumnezeu, `[i d\ seama c\
numai cu ajutorul S\u poate trece mai u[or peste
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boal\, `n compara]ie cu cei care se vait\, fiind `n agonie. Consider\m c\ aici ar fi potrivit s\ aducem ca
exemplu unul dintre miile de cazuri pe care le-am
`ntâlnit `n spital.
~ntr-un salon erau interna]i doi bolnavi, opera]i de
ulcer la stomac. Unul dintre ace[tia era credincios, optimist, `mp\cat cu sine, pe când cel\lalt era foarte
agitat. M-am adresat celui dintâi:
- Ce face]i, domnule Gheorghe?
- Bine, mul]umesc lui Dumnezeu!
- Ce p\rere ave]i despre situa]ia `n care v\ afla]i?
- M\ lupt, nu m\ dau b\tut.
- La Dumnezeu v\ ruga]i?
- Bine`n]eles.
- {i ce-I spune]i?
- „Crezul” [i „Tat\l nostru”.
- Doar atât?
- ~i mai spun c\ sunt foarte mul]umit de El [i `l
`ntreb dac\ [i El e mul]umit de mine.
Cel\lalt bolnav era agitat, se v\ita continuu, nimic
nu-l mai mul]umea. De câte ori doctorul trecea prin
salon, acesta `i spunea referitor la domnul Gheorghe:
- Doctore, l-au p\r\sit efectiv. Nimeni nu-l mai
viziteaz\! Nici m\car asistentele nu-l mai bag\ `n
seam\.
Surâzând, domnul Gheorghe r\spundea:
- Cum pute]i s\ spune]i a[a ceva? Surorile mele fac
totul pentru mine, pân\ la sacrificiu. To]i m\ `ndr\gesc [i au grij\ de mine. Mul]umesc lui Dumnezeu!
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Domnul Gheorghe a r\mas internat dou\zeci de
zile, pe când cel\lalt pacient, dou\ luni.
Suntem datori s\-i mul]umim lui Dumnezeu din
tot sufletul nostru, fiindc\ El este cel care ne prelunge[te via]a, pentru ca noi s\ sporim `n virtute [i sfin]enie, prin toate ocaziile binecuvântate pe care Acela ni
le scoate `n cale. Mijloacele Bisericii noastre sunt bogate, bel[ug adev\rat. Perioada Postului Mare, cu
Sfintele Slujbe care se oficiaz\ atunci, constituie un
tezaur de nepre]uit. Vecernia, Pavecerni]a Mare, Sfânta Liturghie a Darurilor mai `nainte Sfin]ite, Acatistul
Mare, Canonul Mare [i, punctul culminant al tuturor,
S\pt\mâna Mare, gr\iesc cu putere min]ii [i inimii
noastre.
Ne`nsemnat [i slab, prin intermediul Sfintelor
Slujbe, omul dialogheaz\ cu Dumnezeu cel Necuprins,
Atotputernic [i Milostiv, hr\nindu-se astfel cu harul
Sfântului Duh [i gustând din via]a de apoi `n ~mp\r\]ia cerurilor. Aceast\ hran\ sfânt\, neasemuit\, `l
`nnoie[te pe om, sl\biciunile sale `mpu]inându-se. Astfel, din l\ca[ul de cult, credinciosul pleac\ `mp\cat,
satisf\cut, odihnit, hot\rât, sfin]it. De altfel, acesta
este [i rostul Postului Mare.
Odat\ cu construirea capelei, nici bolnavii de la
Spitalul „Hipocrat” nu aveau s\ mai fie v\duvi]i de
aceste ocazii duhovnice[ti unice. De atunci, `n Sfântul
Altar al l\ca[ului de `nchin\ciune am s\vâr[it ne`ncetat toate slujbele acestei perioade de post. De[i mul]i
dintre bolnavi nu puteau posti, participau totu[i la
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slujb\, savurând frumuse]ea [i m\re]ia Bisericii noastre. La fiecare slujb\ m\ rugam ne`ncetat „pentru
fra]ii no[tri afla]i `n suferin]\ din spitalul acesta...”. ~n
felul acesta, [i acei bolnavi care erau ]intui]i la pat,
neavând posibilitatea s\ coboare la capel\, se umpleau
de har [i se `nt\reau.
La cea dintâi Vecernie din Sfântul Post, `n care
cerem de la semenii no[tri iertare pentru gre[elile s\vâr[ite fa]\ de ei, capela Spitalului „Hipocrat” era plin\
pân\ la refuz de bolnavi [i angaja]i ai spitalului, dar [i
de mul]i cre[tini veni]i din afara institu]iei. Doar
candelele erau aprinse, `nv\luind `ntr-o lumin\ difuz\ chipurile `n stil bizantin ale sfin]ilor.
„Nu-}i `ntoarce fa]a Ta de la mine, ca s\ nu m\
asem\n celor ce se coboar\ `n mormânt. F\ s\ aud
diminea]a mila Ta, c\ la Tine mi-e n\dejdea.” Credincio[ii `ngenuncheaser\, uitând de problemele de zi cu
zi. Mintea lor se `n\l]ase c\tre Dumnezeu. Intonate
de c\tre cânt\re]i cu mult\ pricepere, imnurile smereniei r\sunau `nal]\toare, umplând sufletele credincio[ilor de c\in]\. La sfâr[itul Vecerniei, le-am adresat
credincio[ilor câteva cuvinte:
- Binecuvântat\ este seara aceasta, fra]ilor. Este
seara iert\rii! Cu to]ii gre[im. So]ii, unul fa]\ de cel\lalt, copiii fa]\ de p\rin]i, de colegii de [coal\, de
vecini. Fiecare dintre noi, oriunde ne-am afla, trebuie
s\ cerem iertare celor de lâng\ noi. Se `ntâmpl\, de
multe ori, s\ ne nedrept\]im semenii. Aceasta se `ntâmpl\ pentru c\ ne l\s\m prad\ superficialit\]ii,
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nelini[tii, geloziei [i egoismului. Din p\cate, acesta din
urm\ este prezent `n fiecare dintre noi. Nu de astea
avem `ns\ nevoie, ci doar de harul lui Dumnezeu.
Avem nevoie s\ dialog\m cu Dumnezeu, s\ ne
]inem aproape de El, al\turi de Mult-iubitul nostru
Iisus Hristos. Nu are nici o importan]\ dac\ suntem
foarte ocupa]i cu treburile de zi cu zi. Oriunde ne-am
afla, acas\, `n ma[in\, la birou, la cump\r\turi, `n
mintea noastr\, f\r\ a ne face auzi]i, avem datoria de
a ne ruga: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul” [i „Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, mântuie[te-ne pe
noi”. Chiar [i atunci când mergem pe strad\, avem
datoria de a ne ruga. La fel [i la locul de munc\. Doar
dac\ vom da dovad\ de dragoste, bun\voin]\, smerenie, doar dac\ ne vom cânt\ri `ntotdeauna cuvintele,
dac\ atitudinea noastr\ va fi una constructiv\, chipul
nostru va str\luci. Numai atunci când, de[i `n jurul
nostru al]ii ]ip\, se sup\r\, se ceart\, vom reu[i s\ ne
p\str\m calmul.
Pacea este dar al Sfântului Duh. Lumea `ns\
alearg\ dup\ alte lucruri, dup\ orice `n afar\ de sfin]enie [i pace. Mai mult decât atât, `n fiecare clip\ omul
`[i perturb\ pacea. Dac\ nu comunic\m [i nu tr\im `n
Dumnezeu, cum s\ ne bucur\m de pace? Nu se vinde
`n nici un laborator, pe nici un drum, prin nici o ideologie. Doar Hristos este `nceputul p\cii. A[adar, se impune s\ parcurgem aceast\ perioad\ a Postului Mare,
care `ncepe `n aceast\ sear\, `n pace [i sfin]enie,
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fiindc\ numai a[a ne vom putea numi oameni cere[ti [i
`ngeri p\mânte[ti.
Fra]ilor, s\ nu amân\m pentru alt\ zi lupta pe
care o avem de dat: „La vreme potrivit\ te-am ascultat [i `n ziua mântuirii te-am ajutat”. Foarte probabil
cei mai mul]i dintre noi `[i spun `n sinea lor: „Am
doar treizeci, patruzeci de ani. Mai am timp pân\ s\
`mplinesc [aizeci. De ce s\ m\ stresez de pe acum?”.
A[a se `ntâmpl\ cu mul]i dintre noi, `ns\ astfel de gânduri sunt de la diavol [i trebuie s\ fim foarte aten]i
cu ele. ~n mod contrar, nu avem decât de pierdut, nedrept\]indu-ne propria persoan\.
Din mul]imea de spovedanii pe care le-am f\cut la
Spitalul „Hipocrat”, mi-a r\mas `ntip\rit `n minte
un caz mai special. Un bolnav, `n vârst\ de 85 de ani,
s-a c\it [i s-a spovedit pentru prima oar\ `n via]\.
Dup\ ce s-a spovedit, mi s-a adresat:
- P\rinte, v\ mul]umesc din suflet pentru cuvintele
frumoase. M\ c\iesc pentru toate câte am f\cut, `ns\
ce mai pot `ndrepta acum? Pentru Hristos nu am mai
p\strat aproape nimic. ~n tinere]e, la 35 de ani, ar fi
trebuit s\ fiu mai `n]elept, s\ m\ fi bucurat mai mult
de via]a `n Hristos.
Chiar a[a [i este. Ce mai a[tept\m ca s\ ne lupt\m cu p\catele? S\ `mb\trânim? De mic copil omul
este dator s\ se fac\ pl\cut lui Dumnezeu, pentru a
se umple de harul S\u.
Fra]ilor, s\-L rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ ne `nvredniceasc\ de c\in]\ puternic\ [i sincer\, iar `nceputul acesteia s\ fie Vecernia din seara aceasta.
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Iertarea celorlal]i s\ nu fie doar de suprafa]\, doar
vorbe `n vânt, ci s\ ias\ cu convingere, din adâncul
inimii. Doar a[a vom porni la drum pe deplin echipa]i
cu toate cele necesare, hot\râ]i s\ avem o via]\ superioar\, `n sfin]enie.
{i noi, preo]ii, facem gre[eli. Avem lipsuri pe care
nu ar trebui s\ le avem. Purt\m ve[minte care, dup\
cum spune Sfântul Ioan Gur\ de Aur, sunt destinate
doar sfin]ilor. Ce se `ntâmpl\ `ns\ cu credincio[ii care,
imediat ce ies din cristelni]\, sunt [i ei `mbr\ca]i `n
Hristos [i `nsemna]i cu semnul Duhului Sfânt? Trebuie s\ fim primii care d\m exemplul. {i pentru c\
[i eu, ca preot, am defectele [i lipsurile mele, v\ cer
iertare [i v\ rog foarte mult s\ mi-o accepta]i.
Din u[ile `mp\r\te[ti de unde m\ aflam, i-am `ndemnat pe cei prezen]i la c\in]\. La rândul lor, cu
emo]ie pe chipuri, ace[tia mi-au s\rutat mâna, cerându-mi iertare. La fel au f\cut [i unul fa]\ de cel\lalt. I-am sf\tuit s\ fac\ la fel [i acas\ [i s\ cear\
iertare de la membrii familiilor lor `n aceast\ sear\
binecuvântat\, precum [i s\ urmeze acest obicei sear\
de sear\.
De asemenea, `n capela spitalului bolnavii interna]i au avut ocazia s\ asiste [i la slujba Pavecerni]ei
Mari, o slujb\ deosebit de frumoas\ care d\ na[tere
speran]ei [i `nt\re[te credin]a: „Binecuvântat este
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor!”.
Dumnezeu este mereu al\turi de noi, `n orice clip\
din zi [i din noapte. Oamenii nu sunt `ns\ con[tien]i
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de aceast\ realitate. Cu Dumnezeu cel Nem\rginit
al\turi de el, credinciosul poate `nfrunta cu vitejie
toate greut\]ile vie]ii. La fel se `ntâmpl\ [i când omul
se `mboln\ve[te sau se `ntristeaz\, pentru c\ Dumnezeu `i vine `n ajutor: „C\ afar\ de Tine alt\ sc\pare
[i ajutor nu avem” (Paraclisul Maicii Domnului). Dumnezeu este Cel care ne sare `ntotdeauna `n ajutor, alungând triste]ea, iar dac\ se `ntâmpl\ s\ c\dem pe patul
suferin]ei, Acesta ne ajut\ `ndoit.
Un paraplegic foarte credincios locuia singur `ntr-un
subsol dintr-un cartier al Atenei. ~l vizitam des, `mpreun\ cu mai mul]i tineri, angaja]i ai spitalului.
~ntr-o zi a plouat atât de mult, `ncât toate drumurile [i casele au fost inundate. Speria]i, am alergat s\
vedem ce s-a `ntâmplat cu bolnavul nostru. Subsolul
fusese inundat, iar patul pe care acesta era ]intuit
plutea pe ap\. Ne-a `ntâmpinat lini[tit [i bucuros,
spunându-ne: „Nu v\ teme]i, sunt bine! Hristos e
lâng\ mine! Chiar `n acest moment m\ ]ine `n bra]e.
M\rire }ie, Doamne!”.
Aceasta este m\re]ia [i puterea sufletului care se
hr\ne[te din prezen]a lui Dumnezeu.
~n capela Spitalului „Hipocrat”, imnurile Acatistului r\sunau parc\ nelumesc, având o rezonan]\ ie[it\ din comun. ~n centrul l\ca[ului se afla icoana
Sfintei N\sc\toare de Dumnezeu. Mul]i dintre bolnavi
coborau `n acea capel\, pentru a asculta Acatistele
Maicii Domnului. Erau ner\bd\tori s\ stea de vorb\
cu Preasfânta N\sc\toarea de Dumnezeu, Dulce Liman
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[i Alinare al tuturor celor suferinzi. Se bucurau nespus
de aceast\ slujb\, care `i umplea de har [i putere. Erau
cu to]ii acolo, bolnavi [i asistente medicale `n halatele
lor albe, al\turi de credincio[i veni]i din afara spitalului. Capela era plin\ pân\ la refuz.
Sfântul Acatist este o slujb\ foarte `ndr\git\ [i
cunoscut\ de c\tre credincio[i. Mul]i dintre ace[tia
o [tiu pe de rost. Acolo, `n capela spitalului, intonau
`n cor imnurile sale, al\turi de cânt\re]ii de la stran\.
Bucuria [i râvna acestora sunt greu de descris: „Ap\r\toare Doamn\, pentru biruin]\ mul]umiri, izb\vindu-ne din nevoi, aducem ]ie, N\sc\toare de Dumnezeu noi robii t\i. Ci, ca ceea ce ai st\pânire nebiruit\,
sloboze[te-ne din toate nevoile, ca s\ strig\m ]ie: Bucur\-te, Mireas\, pururea fecioar\!”.
Sufletul fiec\rui credincios se `ndrepta, cu `ncredere, c\tre chipul dulce al Preacinstitei Maici a Domnului. ~n mod special bolnavii o simt foarte aproape,
pentru c\ sunt siguri c\ aceasta mijloce[te [i ~l implor\ pe Fiul S\u pentru ei. ~n N\sc\toarea de Dumnezeu, bolnavii `[i pun toate speran]ele.
La jum\tatea Postului Mare Slujba, Acatistul
Maicii Domnului este asemenea unui buchet de flori
frumos mirositoare. Salutul repetat „Bucur\-te!”, pe
care sfin]itul imnograf `l adreseaz\ preasfântului
chip al celei pline de har, N\sc\toarei de Dumnezeu,
abund\ de sensuri teologice: „Bucur\-te, floarea nestric\ciunii; Bucur\-te, cununa `nfrân\rii; Bucur\-te,
mas\ `ndestulat\ de milostiviri; Bucur\-te, minune
mult-sl\vit\ de `ngeri...”.
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Maica Domnului a tr\it `n anonimat. Cu toate
acestea, a fost cea mai binecuvântat\ `ntre femei. Fiica
smerit\ a Nazaretului `ntrunea toate virtu]ile, pân\
la perfec]iune. Via]a ei era una ne`ntinat\, iar sufletul
s\u mai curat [i decât lumina. S-a `nvrednicit s\ devin\ Maica Domnului, Maica Mântuitorului Hristos:
„Sfânt este Dumnezeu [i `ntru odihna Sa to]i sfin]ii
se odihnesc”. Prin sfin]enia ei, Maica Domnului a f\cut
p\catul s\ dispar\ [i iadul l-a pustiit, deschizând din
nou por]ile Edenului. Ea a devenit mijlocitoarea mântuirii noastre.
Cu recuno[tin]\ [i devotament ne adres\m N\sc\toarei de Dumnezeu cu cuvintele: „Bucur\-te!”. Aceasta
a[teapt\ `ns\ de la noi mult mai mult. A[teapt\ din
partea noastr\, a credincio[ilor, via]\ curat\, `n sfin]enie, pl\cut\ Fiului ei. Doar a[a se bucur\ cu adev\rat Preasfânta Maic\ a lui Dumnezeu [i revars\
asupra noastr\ bogatul ei har.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, via]a cre[tinului trebuie
s\ urmeze aceste coordonate, pentru a putea sem\na
cu cea a N\sc\toarei de Dumnezeu. Dac\ `ns\ nu are
grij\, credinciosul poate fi u[or influen]at de vie]uirea
`n p\cat, care-i subjug\ sufletul. Vie]uirea dup\ criterii lume[ti duce, a[adar, la catastrof\ [i pierzanie.
Mai ales femeile trebuie s\ aib\ ca model via]a
N\sc\toarei de Dumnezeu. Dac\ reu[esc acest lucru,
nu se vor mai r\t\ci niciodat\, nu vor mai p\c\tui [i
nici nu vor regreta. Pentru femei, Maica Domnului este
asemeni unui far puternic, care lumineaz\, `mpr\[tiindu-[i razele de jur-`mprejur. Trecerea [i prezen]a lor
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`n lume va fi asemenea miresmelor lui Hristos, iar harul [i purtarea de grij\ a Maicii Domnului nu vor cunoa[te sfâr[it.
Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, Mireas\
Neprih\nit\ a Cuv=ntului, Maic\ a cre[tinilor de pretutindeni, cum am putea s\-]i mul]umim, ]ie, care ai
f\cut atât de multe pentru oameni, ]ie, „cauza `ndumnezeirii noastre”? Nu suntem vrednici nici m\car s\ te
l\ud\m... „Dar acum `mi plec genunchii inimii mele,
rugând bun\tatea Ta”. Prime[te rug\ciunile noastre
smerite [i mijloce[te pentru noi c\tre Fiul T\u s\
ne `nvredniceasc\ s\ mo[tenim ~mp\r\]ia Sa cea din
ceruri.
Cu ocazia slujbelor S\pt\mânii Mari [i ale ~nvierii,
la `nceput pe holul binecuvântat al Clinicii de Radiologie [i mai apoi `n capela spitalului, am tr\it clipe
frumoase, emo]ionante. Al\turi de cei suferinzi, fra]i ai
no[tri, reu[eam s\ retr\im Patimile Domnului nostru
Iisus Hristos.
~n slujbele din S\pt\mâna Mare, capela era `ntotdeauna plin\ pân\ la refuz. Mul]i dintre bolnavi asistau [i la Taina Sfântului Maslu, `n Miercurea Mare.
Destui erau `ns\ [i cei care nu puteau s\ coboare `n
sfântul l\ca[ [i, ]intui]i pe patul suferin]ei, m\ a[teptau cu ner\bdare.
La sfâr[itul slujbei, treceam pe la toate etajele [i
prin toate saloanele, pentru a mirui pe fiecare bolnav
cu ulei sfin]it: „Sfinte P\rinte, Vindec\torul sufletelor [i
al trupurilor... vindec\-l pe robul T\u...”. Cât\ alinare
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[i bucurie mai sim]eau fra]ii no[tri suferinzi! M\rire

}ie, Doamne!
Sfânta Liturghie din Joia Mare se constituie `ntr-o
adev\rat\ mistagogie. Cu emo]ie [i team\, c\l\torim
`n Ierusalimul ceresc, acolo unde Domnul nostru Iisus
Hristos a instituit, `n fa]a ucenicilor S\i, la Cina cea de
Tain\, cu pu]in `nainte de Sfintele Patimi, Sfintele
Taine.
Cât\ dragoste ne arat\, a[adar, Mântuitorul nostru Iisus Hristos! Ne`nsemnat\ [i umil\, mintea omeneasc\ nici m\car nu o poate cuprinde.
La fiecare Sfânt\ Liturghie repet\m Cina cea de
Tain\: „Face]i aceasta `n amintirea mea...”, ne cere
Mântuitorul. Cu ajutorul Sfintei Euharistii, omul plin
de defecte [i p\cate se une[te cu Atot]iitorul Dumnezeu, cu Dumnezeul cerurilor [i al p\mântului. Cât\
d\ruire!
Aproape to]i credincio[ii care participau la Sfânta
Liturghie veneau s\ se cuminece cu Sfintele Taine:
„Cinei Tale celei de Tain\, ast\zi, Fiul lui Dumnezeu,
p\rta[ m\ prime[te”.
~n capela Spitalului „Hipocrat”, Sfânta Liturghie
`ncepea de fiecare dat\ la ora patru diminea]a [i se
termina `n jurul orei opt. Imediat dup\ aceea, m\
`ndreptam spre spital. Num\rul credincio[ilor care se
preg\teau [i a[teptau cu ner\bdare s\ se `mp\rt\[easc\ era de ordinul sutelor. Imediat dup\ aceea, cu
Sfântul Potir `n mâini, plecam spre Spitalul „Alexandra” [i c\tre clinicile „Crucea Ro[ie” [i „Cinstita
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Cruce”. Aceste institu]ii spitalice[ti se aflau foarte
aproape de Spitalul „Hipocrat”, iar eu obi[nuiam s\ `i
spovedesc [i s\ `i `mp\rt\[esc [i pe bolnavii de acolo.
Cum era de a[teptat, toate slujbele Sfintelor Patimi ale Mântuitorului nostru Hristos pe care le-am
s\vâr[it mi-au r\mas adânc `ntip\rite `n memorie. Cel
mai mult `ns\ `mi amintesc de slujba din Vinerea
Mare. La aceast\ slujb\ sfânt\ eram `ntotdeauna onora]i de prezen]a unui arhiereu. ~.P.S. Evdochimos,
episcop de Ierusalim, cunoscut [i apropiat al directorului general al spitalului, domnul Hrisostom Theodoridis, propusese ca procesiunea Sfântului Epitaf
s\ aib\ loc pe holurile institu]iei.
De obicei, arhiereii slujesc doar prin catedrale mitropolitane sau biserici mai mari [i nicidecum prin
capele sau pe coridoare de spitale. Acest lucru a provocat o impresie deosebit\ tuturor celor afla]i atunci `n
Spitalul „Hipocrat” [i, cel mai mult, bolnavilor de acolo.
~.P.S. Evdochimos [i-a `mbr\cat ve[mintele arhiere[ti [i i-a binecuvântat pe cre[tinii evlavio[i afla]i pe
coridor. To]i erau profund emo]iona]i de dragostea
arhiereasc\ pe care le-o ar\ta.
Imnurile religioase, intonate `ntotdeauna de corul
asistentelor medicale angajate ale Spitalului „Hipocrat” sau de tinere evlavioase, `i impresionau pe to]i
cei prezen]i. Ceea ce provoca cea mai mare impresie
era `ns\ procesiunea Sfântului Epitaf. La aceasta lua
parte `ntreaga asisten]\. ~nainte mergea corul, urmat
de cei ce ]ineau `n mâini miridele, Crucea Mântuitorului Hristos, precum [i Sfântul Epitaf, `mpodobit
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frumos de acelea[i asistente. ~n urma lor veneam eu,
`n ve[minte preo]e[ti, ]inând `n mâini Sfânta Evanghelie, [i mul]imea de credincio[i. Purtând pe umeri
Sfântul Epitaf urcam cu to]ii la etajul al VIII-lea al
spitalului, de unde coboram etaj dup\ etaj, pe sc\ri,
trecând prin toate saloanele.
Pe fiecare hol [i sec]ie, rosteam câte o ectenie
pentru s\n\tatea tuturor celor prezen]i. Accentuam
`ntotdeauna faptul c\ rug\ciunea era f\cut\ `n primul
rând pentru s\n\tatea bolnavilor interna]i. Aceast\
rug\ciune fierbinte pentru refacerea s\n\t\]ii bolnavilor [i grabnica `ntoarcere `n sânul familiei le umplea inimile de nespus\ bucurie. {i asta nu doar
pentru faptul c\ aceia sperau s\ se `ntoarc\ cât mai
repede la casele lor, ci mai ales pentru c\ erau convin[i c\ aveau s\ se `ntoarc\ `ns\n\to[i]i. {i, `ntradev\r, `n Sâmb\ta Mare paturile spitalului se
goleau. Pu]ini erau cei care mai r\mâneau interna]i `n
zi de Pa[te. Capela spitalului `[i continua `ns\ netulburat\ misiunea, sl\vindu-L pe Dumnezeu pentru s\n\tatea oferit\ bolnavilor.
~mpreun\ cu corul capelei, `n timp ce Sfântul Epitaf era purtat prin spital, to]i cei prezen]i intonau
imnuri religioase: „~n mormânt, Via]\ pus-ai fost,
Hristoase...”. Atmosfera era deosebit de pioas\. Emo]ia
se putea citi pe fe]ele tuturor. Trecerea Sfântului
Epitaf pe holurile spitalului, pe la toate etajele, precum [i prin fa]a saloanelor pline de bolnavi, era pentru
aceia ca [i cum am fi dialogat direct cu Dumnezeu.
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Dup\ ce purtam Sfântul Epitaf prin tot spitalul, treceam [i pe la cele patru etaje ale cl\dirii vecine, respectiv fosta clinic\ „Preacinstita Cruce”.
~mpreun\ cu mul]imea de credincio[i, eram pe
deplin convins c\, cu ajutorul Sfântului Epitaf, ofeream bolnavilor cel mai potrivit [i mai sfânt dar, prezen]a lui Dumnezeu. {i bolnavii, `ns\ cu mult\ emo]ie
[i lacrimi sfin]ite, a[teptau [i `ntâmpinau Sfântul
Epitaf `n genunchi sau cu lumân\ri aprinse, f\când
m\t\nii [i `nchinându-se cu evlavie. Era o priveli[te binecuvântat\, greu de descris `n cuvinte, momente cutremur\toare, unice. Atât noi, cât mai ales bolnavii
ne sim]eam ca [i cum ne-am fi aflat `n Ierusalim, la
Locurile Sfinte, pe Muntele Golgota.

Binecuvântat este Dumnezeu!
Doamne, acesta este darul T\u preasfânt! Aceasta
este procesiunea Ta luminat\! Doar Tu ne luminezi
min]ile [i ne `ndrep]i pa[ii! Nou\ nu ne apar]ine nimic. Suntem doar ni[te oameni ne`nsemna]i, cu lipsuri
[i sl\biciuni, plini de defecte [i patimi. {tim doar s\
c\dem, s\ gre[im, s\ nu ne supunem [i s\ p\c\tuim.
Tot ceea ce avem mai bun `n noi, `]i apar]ine. Chiar [i
aceast\ procesiune a Sfântului Epitaf, `ntru mângâierea celor suferinzi, este rod al Sfântului T\u Har!
Tu, Doamne, Cel ce e[ti izvor de lumin\, lumineaz\ min]ile noastre `ntunecate, ajut\-ne s\ gândim
cre[tine[te [i s\ facem `ntotdeauna voia Ta. Tot ceea ce
facem, Doamne, tot ceea ce oferim semenilor no[tri,
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[i `n special celor suferinzi, s\ le fie de folos, `ntru
dobândirea mântuirii! Doamne, inspir\-ne ne`ncetat,
lumineaz\-ne, c\l\uze[te-ne pe drumul c\tre Tine!
Doar prin Tine, prin luminarea [i harul T\u, vom spori
`n credin]\ [i virtute. Doar prin puterea Ta ne putem
p\zi de r\u, de defecte, de p\cate, sub protec]ia acoperi[ului sigur pe care ni-l oferi.
Doamne, ne dorim nespus, tânjim dup\ Bra]ul T\u
atotputernic [i Sfânt. Lumineaz\-ne, ca s\ nu ne abatem de la drumul nostru, [i ajut\-ne, `ncât cu umilin]\
s\ ne punem `n slujba semenilor no[tri [i, printr-o via]\
curat\, duhovniceasc\, s\ avem puterea de a ne sacrifica pentru ei.

Sfintele Pa[ti al\turi de bolnavi
„Acum toate s-au umplut de lumin\
{i cerul [i p\mântul [i cele dedesubt.”
Lumina cea necuprins\ [i izb\vitoare a ~nvierii
lui Hristos inund\ [i lumineaz\ peste tot. Nici un col]i[or al crea]iei Sale nu r\mâne neluminat. To]i [i
toate suntem atin[i de razele binecuvântate. Prin lumina ~nvierii, pân\ [i lucrurile lipsite de suflet `[i
schimb\ `nf\]i[area. La fel se `ntâmpla [i cu holul
Spitalului „Hipocrat” [i, mai târziu, cu capela a[ez\mântului. Sfânta Liturghie din noaptea ~nvierii [i
„Liturghia Iubirii”*, din diminea]a urm\toare, sc\ldau
`n razele lor `ntreaga crea]ie.
*

„A doua ~nviere” (n. red.).
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Bucuria, optimismul, dragostea [i pacea care `nso]esc lumina ~nvierii, erau prezente peste tot `n spital.
Cutremurul din mormântul Mântuitorului f\cea s\
vibreze inimile tuturor bolnavilor. Pentru sufletele `ndurerate, era `ns\ o vibra]ie binecuvântat\:
„Pa[tile cele frumoase, Pa[tile Domnului, Pa[tile;
Pa[tile cele preacinstite nou\ ne-au r\s\rit;
Pa[tile, cu bucurie unul pe altul s\ ne `mbr\]i[\m;
O, Pa[tile, izb\vire de `ntristare!”
„Hristos a ~nviat!”, vesteam, cu bucurie nem\rginit\, bolnavilor de prin saloane:
- Hristos a `nviat, fra]ilor! La mul]i ani, cu s\n\tate! Doar Hristos cel ~nviat din mor]i este Marele
Doctor al sufletelor [i al trupurilor noastre. ~n curând,
foarte curând, v\ va ajuta s\ v\ vindeca]i [i s\ v\ `ntoarce]i la casele voastre bucuro[i, al\turi de familiile iubite”, le uram cu dragoste p\rinteasc\.
Salutul pascal, izvorât din inim\, avea un ecou
puternic `n sufletele `ntristate de suferin]\ ale bolnavilor. Cu bucurie duhovniceasc\ smerit\, dar nere]inut\, corul asistentelor medicale, `mpreun\ cu tinere
evlavioase, cântau „Hristos a `nviat!”, precum [i alte
tropare ale ~nvierii:
„Cântând preasl\vit\ ~nvierea Ta, Te sl\vim pe
Tine, o, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, [i credem
c\ d\ruie[ti tuturor via]\ ve[nic\. Pentru aceasta, `ntru aceast\ numit\ [i sfânt\ zi, ca fra]ii unul pe altul
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s\ ne `mbr\]i[\m. Iar pe cei ce ne ur\sc pe noi, s\-i
iert\m pentru ~nvierea Ta...”.
Bolnavii asistau la aceast\ frumoas\ procesiune a
Bisericii noastre profund emo]iona]i. Cu credin]\ [i
respect nem\rginit, s\rutau icoana ~nvierii lui Hristos, pe care eu personal, `n calitate de preot misionar,
`mbr\cat `n ve[mintele liturgice, o purtam pe bra]e.
~n fruntea corului se afla directorul spitalului, care
oferea fiec\rui bolnav câte un ou ro[u [i le ura `ns\n\to[ire grabnic\. ~ntr-un halat pe care `l `mbr\ca
numai `n zilele de s\rb\toare, asistenta-[ef\ oferea
bolnavilor iconi]e cu Hristos cel ~nviat din mor]i, pe
verso-ul c\reia erau tip\rite ur\ri de s\n\tate.
Prin aceast\ procesiune pascal\, adev\rat\ s\rb\toare a bucuriei, a[a cum se desf\[ura la Spitalul
„Hipocrat”, reu[eam s\ `i emo]ion\m pe to]i cei prezen]i. Doctori, rude [i vizitatori r\mâneau profund
impresiona]i. Din ochii bolnavilor curgeau lacrimi sfin]ite. Pentru ei, icoana ~nvierii era un dar nesperat.
De fiecare dat\ dup\ terminarea procesiunii icoanei pe holurile spitalului, `nso]it de credincio[i, m\
`ntorceam la capel\. Acolo, dup\ ce cântam troparul
~nvierii, adresam celor prezen]i câteva cuvinte:
- Dumnezeu ne-a `nvrednicit s\ ne punem, cu smerenie, `n slujba celor suferinzi din acest spital. Sunt
interna]i aici fra]i ai no[tri din toate col]urile ]\rii.
Cu to]ii suntem profund emo]iona]i. Poate c\ unii dintre noi ne-am obosit `n aceste zile, `ns\ aceasta este
o oboseal\ care, de fapt, ne odihne[te. Doar trupul
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poate s\ se fi obosit, fiindc\ cu siguran]\ sufletul [i-a
luat zborul. Oare cât\ bucurie am reu[it s\ oferim
[i cât\ am primit? Cred c\ nespus de mult\. Ne-am
achitat de datoria pe care o avem fa]\ de cei suferinzi.
Suferindul are nevoie disperat\ de mângâiere, de
sprijin [i `nt\rire din partea semenilor s\i. De aceea,
cu to]ii sim]im o satisfac]ie nem\rginit\. Ast\zi am
primit mult\ putere [i nesfâr[ite ur\ri de via]\ `n Hristos. S\-i mul]umim, a[adar, lui Dumnezeu pentru c\
ne-a dat aceast\ [ans\ de a ne pune, cu toat\ fiin]a
noastr\, `n slujba alin\rii suferin]ei bolnavilor. Dumnezeu s\ ne dea putere, s\ ne lumineze, s\ ne fie sprijin, s\ ne bucure [i s\ ne miluiasc\ pe noi to]i, astfel
`ncât s\ avem o via]\ conform\ cu voia Lui, `ntotdeauna `ntru slava Sa [i pentru mântuirea sufletelor
noastre.
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11. CURSURI DE CATEHETIC|
LA CAPELA „SFÂNTUL LUCA”
Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, capela cu hramul „Sfântul Luca” era `ntotdeauna plin\. ~n afar\ de
bolnavii interna]i, familii de cre[tini, studen]i, angaja]i ai spitalului, tineri [i tinere participau nelipsit
la fiecare Sfânt\ Liturghie sau slujb\. Celor mai
mul]i dintre ace[tia le eram duhovnic. La sfâr[itul
fiec\rei rânduieli, mul]i dintre ei r\mâneau pentru
a-mi cere sfatul `n probleme care `i fr\mântau.
~ncetul cu `ncetul, reu[isem s\ `ncheg\m o familie binecuvântat\. ~ntre credincio[ii participan]i
la slujbe se stabiliser\ leg\turi strânse. ~i unea dragostea de Hristos [i respectul fa]\ de duhovnicul comun. Obosi]i de problemele din via]a de zi cu zi [i de
dezordinea din lume, ace[tia g\seau acolo lini[te sufleteasc\. Plecând, se sim]eau preg\ti]i duhovnice[te,
`nnoi]i suflete[te [i mult mai puternici.
Cu nespus\ bucurie, constatam setea duhovniceasc\ [i zelul sfânt al acestora, [i `n special al tinerilor, pentru o via]\ cre[tineasc\ aleas\. Atunci când
timpul `mi permitea, organizam `n capel\ cursuri
de catehetic\ sau de studiu al pericopelor Sfintei
Scripturi, spre folosul duhovnicesc al tinerilor care
veneau acolo. Era una dintre activit\]ile dragi mie.
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{i `n trecut activasem ca [i catehet. M\ aflam `nc\
la Atena, laic fiind. ~n anii ce au urmat, din postura de
ierodiacon `n localitatea Kalavrita [i `n satele din jur,
dar [i din cea de preot prezbiter `n diferite parohii,
mi-am continuat aceast\ ativitate. Organizam cursuri
de catehetic\ pentru `ncep\tori, avansa]i [i foarte
avansa]i, atât pentru b\ie]i, cât [i pentru fete.
~n primii ani, `mi asumasem r\spunderea pred\rii
cursurilor de catehetic\, care se ]ineau `n fiecare
duminic\, pe durata programului de vizite, pentru c\
doar atunci aveam timp liber. ~nfiin]area {colii de
catehetic\ `n cadrul capelei „Sfântul Luca” a provocat
mult\ bucurie celor care alegeau s\ participe acolo
la slujbe, dar [i angaja]ilor spitalului, care `[i aduceau
bucuro[i copiii. ~ncetul cu `ncetul, `n aceast\ [coal\
au `nceput s\ se formeze tineri [i tinere evlavioase.
Candida]ii la postul de catehet erau deosebit de entuzia[ti [i deloc pu]ini ca num\r. Numero[i erau, de
asemenea, [i tinerii [i tinerele care se spovedeau
regulat, `ndeplinind astfel toate condi]iile pentru a
activa `n domeniul catehiz\rii elevilor din `nv\]\mântul primar, gimnazial sau chiar liceal. Atitudinea
cre[tineasc\ a acestora, avântul lor spiritual `mi
d\dea curaj [i `ncredere. To]i laolalt\ aleseser\ s\
lupte ne`ncetat `mpotriva p\catului, `n strâns\ comuniune cu Hristos [i cu Sfintele Taine ale Bisericii.
{i chiar nu erau deloc pu]ini cei care participau la
acest ciclu folositor de studiu al Sfintei Scripturi,
`n\l]ându-se astfel duhovnice[te din ce `n ce mai mult.
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Datorit\ virtu]ilor [i evlaviei de care d\deau dovad\,
ace[ti tineri se deosebeau mult de ceilal]i de aceea[i
vârst\, atât `n via]a privat\, cât [i `n locurile unde `[i
desf\[urau activitatea sau studiau.
Via]a departe de Biseric\ este lipsit\ de sens, f\când dovada unei dezordini suflete[ti. A[a cum orice
cl\dire are nevoie de temelii solide [i de materiale
de foarte bun\ calitate pentru a putea fi construit\
corect [i durabil, la fel de statornic\ [i de potrivit\
trebuie s\ fie [i temelia vie]ii credinciosului cre[tin.
Prin urmare, cu ajutorul harului lui Dumnezeu,
con[tiinciozitate [i mult zel, tinerii catehe]i `[i construiau vie]ile pe temeliile solide ale credin]ei `n
Dumnezeu. Cur\]enia [i frumuse]ea sufletelor lor li se
putea citi pe fe]ele inundate de lumina cereasc\. Via]a
curat\ [i smerit\ a acestor tineri, care se implicau
cu mult\ d\ruire `n lucrarea de catehizare, m\ umplea
de bucurie. Iar Dumnezeu a binecuvântat cursurile
organizate la Capela Sfântului Evanghelist Luca [i
pe participan]ii la acestea.
Mul]i p\rin]i evlavio[i, care-[i `nscriseser\ copiii
la cursuri, alegeau la rândul lor s\ participe, de multe
ori, al\turi de al]i membri ai familiei. ~ntâlnirile noastre aveau un har special. Scopul lor nu era neap\rat
dobândirea de noi cuno[tin]e, cât mai ales cultivarea
concep]iei cre[tine `n ceea ce prive[te familia. Copiii
erau deosebit de bucuro[i. Inima le spunea s\ nu plece
de acolo. Când cursul de catehetic\ se termina, ace[tia
se sim]eau plini de sfin]enie, preg\ti]i pentru a lupta
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cu ispitele pân\ la cap\t. Atât la gimnaziu, cât [i la
liceu ace[ti tineri se num\rau `ntotdeauna printre
premian]i `n ceea ce prive[te rezultatele la `nv\]\tur\ [i comportamentul ales, de adev\ra]i fii ai Bisericii lui Hristos.
~n acest fel, [i via]a devine mai frumoas\! Doar a[a
trebuie `n]eles spiritul Ortodoxiei! Doar a[a parfumul
smereniei, al binecuvânt\rii, al vie]ii neprih\nite [i
plin\ de virtu]i este savurat de to]i membrii Bisericii.
Doar a[a se poate lupta `mpotriva ispitelor [i a vie]uirii `n p\cat. De[i ace[ti tineri tr\iau `n mijlocul
oamenilor, nu se l\sau influen]a]i de metehnele acestora. Prin via]a lor curat\, `ngrijit\, care r\spândea
peste tot parfumul cerurilor, loveau minciuna [i putreziciunea care amenin]\ constant tot ceea ce exist\
mai frumos [i mai binecuvântat.
Cu binecuvântare de la duhovnic, mul]i dintre tinerii [i tinerele participante la cursurile de catehetic\ ]ineau lec]ii asem\n\toare [i `n alte loca]ii din
Atena. Mai mult chiar, unii dintre ace[tia de]ineau [i
diplom\ de catehet, eliberat\ de {coala de Catehe]i ce
func]iona pe lâng\ Institutul de Misiune Apostolic\
a Bisericii Elene.
Dup\ cum am amintit deja, `n capela Spitalului
„Hipocrat” erau organizate [i cursuri de studiu al Sfintei Scripturi, destinate tinerilor de ambele sexe.
Fiecare grup\ era alc\tuit\ din aproximativ 10-15
cursan]i. Mul]i dintre ace[tia erau elevi ai renumitei [coli „Rizario”. Mai numeroase erau `ns\ fetele.
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La `nceputul cursurilor se f\cea rug\ciunea, dup\
care se proceda la analiza unei pericope din Sfânta
Scriptur\, urmat\ de o discu]ie constructiv\. Pe parcursul acestor discu]ii se l\mureau anumite aspecte
[i aveau loc schimburi de p\reri referitoare la implementarea, `n via]a de zi cu zi, a `nv\]\mintelor Sfintelor Evanghelii. Cu dorin]\ [i evlavie profunde, tinerii
participan]i la aceste cursuri p\trundeau tainele cuvintelor lui Dumnezeu, beneficiind astfel de `nv\]\turi
de nepre]uit [i de `ndemnuri pentru o via]\ plin\ de
sfin]enie. ~ntâlnirile binecuvântate se `ncheiau cu
rug\ciuni formulate pe loc de c\tre unul dintre participan]i, bine`n]eles cu binecuvântarea mea.
To]i ace[ti tineri [i tinere r\spundeau f\r\ ezitare
chem\rilor preotului, pentru munc\ duhovniceasc\
`n cadrul spitalului. Considerau ca pe o mare binecuvântare faptul c\ puteau s\ ajute la s\vâr[irea Tainei
Sfântului Maslu [i la `mp\rt\[irea bolnavilor din
saloane. Când se citea Paraclisul Maicii Domnului, pe
holuri, se `ngrijeau s\ aduc\ acolo scaune [i b\ncu]e
pentru bolnavi. ~n special de s\rb\torile mari, de Cr\ciun, de Pa[te sau `n ziua s\rb\toririi hramului capelei, atunci când icoanele aferente erau purtate prin
toate saloanele spitalului, eforturile [i munca tinerilor `nscri[i la cursurile de catehetic\ impresionau pe
toat\ lumea. ~n fiecare duminic\, ace[tia `mp\r]eau
credincio[ilor [i bolnavilor de prin saloane revista
Vocea Domnului, precum [i tip\rituri cre[tine sau
c\r]i pentru folos duhovnicesc. Nu de pu]ine ori trimiteam pe câte unul sau doi dintre ace[tia s\ ]in\
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companie unui anume bolnav. Aceast\ diaconie era
deosebit de folositoare bolnavilor, dar [i tinerilor `n[i[i,
c\rora le provoca o satisfac]ie interioar\ nem\surat\.
Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, studiul Sfintei
Scripturi a dat roade bogate. Unii dintre participan]ii
la aceste `ntâlniri au devenit mai târziu clerici smeri]i, plini de virtu]i, slujind ast\zi Biserica lui Hristos
`n diferite ora[e din Grecia. Al]ii au devenit duhovnici, teologi, predicatori [i, mai `nainte de toate, buni
famili[ti, cei mai mul]i dintre ei având un num\r mare
de copii. Câ]i dintre ace[tia au avut `ns\ chemare de
la Dumnezeu, au `mbr\cat straiele c\lug\re[ti, devenind monahi, ieromonahi [i egumeni de seam\ ai
sfintelor m\n\stiri. Unii dintre ace[tia au devenit
chiar ierarhi, dovedindu-se vrednici slujitori ai Bisericii Greciei [i Ciprului.
Mul]i dintre participan]ii la acele `ntâlniri, tineri
cu o preg\tire temeinic\ [i cu rezultate deosebite `n
domeniile `n care activau, [i-au format familii dup\
modelul cre[tin. To]i ace[tia, membri activi ai Bisericii, au `n]eles s\ se implice [i `n via]a comunit\]ilor
`n care tr\iau. Dumnezeu s\-i binecuvânteze cu bogatele Sale daruri [i s\ le d\ruiasc\ tot harul din
lume!
{i fetele participante la aceste `ntâlniri au ob]inut
rezultate mul]umitoare, binecuvântate. Asupra acestora, Atotputernicul Dumnezeu {i-a rev\rsat binecuvântarea Sa, d\ruindu-le mult har, luminându-le [i
`ndrumându-le astfel `ncât s\ gândeasc\ [i s\ ac]ioneze `n conformitate cu regulile vie]ii `n Hristos.
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~ntâlnirile acestea au fost deosebit de benefice,
unicul scop al lor fiind sfin]irea tinerelor suflete. Dup\
rug\ciuni st\ruitoare, cele mai multe dintre tinerele
participante au ales s\-[i `ntemeieze familii binecuvântate, devenind mame exemplare, gata oricând de
sacrificiu [i d\ruite Bisericii. Mai mult, unele dintre
acestea au reu[it [i `ntru ale [tiin]ei, fiecare `n domeniul ales. Domnul s\ le `nt\reasc\ [i s\ le d\ruiasc\
tot harul S\u!
~ntre tinerele participante la `ntâlnirile de la capela spitalului, au fost `ns\ [i câteva cu `nclina]ie
deosebit\ [i dorin]\ sfânt\ de a se dedica `n `ntregime [i necondi]ionat vie]ii `n Hristos. Erau insuflate
de idealul vie]ii neprih\nite, asem\n\toare celei a
`ngerilor. De aceea, acestea au ales slujirea smerit\
[i calea fecioriei.
Când cineva se dedic\ Mirelui Ceresc, p\trunde
tainele unui mare mister: „Nu to]i pricep cuvântul
acesta, ci aceia c\rora le este dat” (Mt. 19,11). Hot\rârea nu trebuia luat\ `ns\ la repezeal\, pe fug\ sau
dintr-un entuziasm superficial. Era nevoie de mult\
credin]\, gândire [i rug\ciune st\ruitoare, pentru ca
fiecare dintre acestea s\ poat\ constata dac\ are,
`ntr-adev\r, aceast\ chemare. De aceea, `n repetate
rânduri, buzele lor tinere rosteau rug\ciunea fierbinte: „Arat\-mi calea pe care voi merge, c\ la Tine
am ridicat sufletul meu” (Ps. 142, 8).
Inimile lor ardeau de dragostea pentru Preamilostivul Iisus. Considerau toate lucrurile neimportante,
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preg\tite fiind s\ devin\ Roabe binecuvântate [i vrednice Mirese ale lui Hristos. Cu `ntreaga lor fiin]\,
aceste suflete binecuvântate credeau [i experimentau
neprih\nit idealul angelic. ~l tr\iau profund, `n m\re]ia [i frumuse]ea lui nem\surat\. Pusese st\pânire
pe `ntreaga lor via]\, iar acest fapt le d\dea putere s\
treac\ peste tot ceea ce venea `n contradic]ie cu acest
sfânt ideal al lor.
Cât\ frumuse]e! Toate defectele, lipsurile [i sl\biciunile omene[ti, care atât de mult solicit\ [i chinuie
creatura sl\bit\ a lui Dumnezeu, disp\ruser\ ca prin
minune. Erau mereu doritoare de a se `n\l]a `n alte
lumi, mai str\lucitoare, binecuvântate, p\[ind pe p\mânt, dar tr\ind `n cer.
Simpla prezen]\ a acestor tinere impunea respect.
Ie[eau `n eviden]\ asemenea unui izvor de bun\tate,
datorit\ atitudinii lor smerite. Cel mai important
lucru era `ns\ faptul c\ [i la locul de munc\ aceste
tinere `n]elegeau s\ se dedice cu totul, fiind `ntotdeauna preg\tite, mul]umite [i foarte harnice. Zelul
de care d\deau dovad\, precum [i `ntreaga lor `nf\]i[are constituia garan]ia sigur\ a unei vie]i viitoare
asem\n\toare celei a `ngerilor. A[adar, studiul Sfintei Scripturi care, cu binecuvântarea harului lui Dumnezeu, s-a desf\[urat ne`ntrerupt `n capela Sfântului
Evanghelist Luca din anul 1960 pân\ `n anul 1985,
s-a dovedit a fi deosebit de folositor. Binecuvântat
fie Dumnezeu!
Preamilostivul Dumnezeu toat\ le `ndur\ [i le
iart\. {i ce nu vede dragostea Sa? Din toate câte se
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`ntâmpl\ `n fiecare col] de lume, ce este drept? Câte
lucruri sunt pe placul Creatorului? Câte sunt curate
[i neprih\nite?
F\r\ `ndoial\, `n lume predomin\ cei care aleg s\
tr\iasc\ departe de Hristos. De la vârsta adolescen]ei
[i pân\ la adânci b\trâne]i, `n marea lor majoritate
ace[tia aleg via]a `n desfrâu, savurând bucuriile traiului considerat modern. ~n fiecare clip\ `ns\, miasmele p\catelor lor ajung `n ceruri, `ntristându-L [i
sup\rându-L nespus pe Sfântul Dumnezeu. ~n acela[i timp `ns\, se `ntristeaz\ [i sufletele alese aflate
deja acolo, care se roag\ ne`ncetat pentru noi to]i cei
ce tr\im `nc\ pe p\mânt, `n aceast\ vale a plângerii.
Cât de frumo[i sunt `ns\, `n aceast\ via]\ dezordonat\, plin\ de dezn\dejde, credincio[ii care lumineaz\
asemeni farurilor, meteori]i ai vie]uirii cre[tine neprih\nite! M\rire }ie, Doamne! S\-i mul]umim, a[adar, lui
Dumnezeu cel Necuprins, Care ne descoper\ c\ `nc\
exist\ [i oameni pl\cu]i Lui, lumina [i sarea p\mântului. Mai exist\, a[adar, oameni care I se d\ruiesc
[i care, prin puterea exemplului personal, previn sau
chiar salveaz\ multe suflete slabe de pe coborâ[ul
pr\pastiei p\catului spre care alunec\. S\ ne rug\m,
a[adar, ca Bunul Dumnezeu s\ sporeasc\ num\rul
[i virtu]ile sufletelor neprih\nite!
*
~n anul 1980, la ini]iativa Preasfin]itului Alexie, pe
atunci episcop de Diavleia, iar `n prezent mitropolit
de Trikkis [i Stagon, la Sfânta M\n\stire cu hramul
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„Intrarea Maicii Domnului `n Biseric\”, din localitatea Oropos, a avut loc o `ntâlnire a preo]ilor de spital
din Atena, cu tema „Preotul de spital”. Reproducem
`n continuare interven]ia f\cut\ cu acea ocazie de p\rintele Eusebiu, fondator [i ctitor al acestei Sfinte
M\n\stiri.
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PREOTUL DE CARITATE
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SCURT| INTRODUCERE
Cu destul de mult timp `n urm\, respectiv `nainte
cu aproximativ 40 de ani, doar `n marile spitale puteau
fi `ntâlni]i preo]i. ~n celelalte a[ez\minte, precum [i `n
marile clinici particulare, ace[tia nu existau. Ast\zi,
cu ajutorul harului lui Dumnezeu [i prin grija Bisericii noastre, aproape toate spitalele au preotul lor
misionar. Acest lucru este pe cât de mul]umitor, pe
atât de `ncurajator. Asta pentru c\, `n orice spital,
preotul este indispensabil. Se impune ca acesta s\
se afle acolo unde exist\ durere, la c\p\tâiul celor
suferinzi, pentru c\ doar el aduce bolnavilor mângâiere [i speran]\.
~n spital, preotul este c\utat de toat\ lumea, nu
doar de bolnavii credincio[i [i de rudele acestora, ci
chiar [i de cei mai pu]in credincio[i [i indiferen]i, care
nu au o leg\tur\ strâns\ cu Biserica. ~n cazurile grave,
rudele alearg\ la preot pentru bolnavii lor, `ncercând,
plini de nelini[te binecuvântat\, s\-i ajute. Desigur,
acest lucru le d\ preo]ilor curaj, pentru c\ `n acest
fel pot face dovada a ceea ce `nseamn\ credin]a `n
Dumnezeu [i `n puterea Sfintelor Taine ale Bisericii.
Din p\cate `ns\ conduita de acest tip nu constituie o
regul\, de cele multe ori fiind rezultatul panicii. Cu alte
cuvinte, credincio[ii aminti]i nu manifest\ nici un
fel de perseveren]\, via]a lor duhovniceasc\ [i bisericeasc\ fiind una superficial\, lipsit\ de substan]\.
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A. PREOTUL {I MISIUNEA SA ~N SPITAL
~ntre nenum\ra]ii oameni pe care `i `ntâlnim `n
toate ungherele oric\rui spital - bolnavi, doctori, asistente medicale, func]ionari din administra]ie sau `ntre]inere, personal auxiliar — `l putem `ntâlni [i pe reprezentantul lui Dumnezeu, preotul misionar. Fiecare
sec]ie din spital dispune de un num\r mare de func]ionari, care au ca sarcin\ `ngrijirea [i ajutorarea bolnavilor. Preotul `ns\ este doar unul singur. Prin calitatea
cu care a fost investit, acesta este chemat s\ se `ngrijeasc\, prin rug\ciune [i dragoste p\rinteasc\, nu doar
de cei bolnavi, ci [i de to]i cei ce lucreaz\ `n spital,
fie ei doctori, asistente sau simpli func]ionari.
~n spital, majoritatea oamenilor sunt foarte aten]i
la mi[c\rile preotului, de multe ori c\utând chiar ceva
de repro[at sau vreun moment de sl\biciune, gata
de a-l judeca. De aceea, preotul de spital trebuie s\ se
concentreze mult asupra misiunii sale, s\ fie sever
[i atent cu el `nsu[i, s\-[i urm\reasc\ [i s\-[i cenzureze, `n fiecare or\ [i clip\, propriul comportament,
s\ ac]ioneze `n cadrul strict al misiunii sale [i s\ constituie, pentru to]i ceilal]i oameni, un exemplu demn
de urmat.
~n nici o clip\ preotul nu trebuie s\ uite c\ el este
reprezentantul lui Dumnezeu, lucr\tor al vi]ei-de-vie a
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lui Hristos. Prin urmare, pentru credincio[i preotul
constituie un punct de reper. Acela[i lucru ni-l aminte[te [i Sfântul Apostol Pavel: „ci f\-te pild\ credincio[ilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul,
cu credin]a, cu cur\]ia” (I Tim. 4, 12). Cu alte cuvinte,
Sfântul Apostol atrage preotului aten]ia s\ aib\ grij\,
pentru a putea deveni un exemplu luminos pentru
credincio[i, `n ceea ce prive[te sfaturile pe care le
d\ oamenilor, rela]iile [i iubirea sa fa]\ de ace[tia,
via]a duhovniceasc\, credin]a luminat\ [i vie, neprih\nirea [i cur\]enia.
Stima]i fra]i `ntru Hristos, tr\im aproape de oameni cu caractere foarte diferite. Fiecare dintre ace[tia
are o lume a sa, cu o filosofie proprie de via]\ [i un
mod de gândire diferit. ~n via]\, fiecare om `[i croie[te
un drum propriu. De aceea, se impune s\ avem foarte
mare grij\ de persoana noastr\ [i de felul `n care ne
purt\m. Misiunea noastr\ binecuvântat\ ne oblig\
s\ fim `ntotdeauna pondera]i [i deschi[i. „Nu fi nep\s\tor fa]\ de harul care este `ntru tine, care ]i s-a dat
prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preo]ilor” (I Tim. 4, 14), ne spune din nou Sfântul Apostol
Pavel `n epistola sa c\tre Timotei. S\ avem grij\, cu
alte cuvinte, fiindc\ neaten]ia nu ni se potrive[te, fiindc\ har sfânt ne-a fost dat!
Fra]ilor, `n spital preotul nu merge ca la un loc de
munc\ obi[nuit, a[a cum procedeaz\ oamenii simpli,
ci are de `ndeplinit o chemare [i o misiune. Preotul nu
este asemenea profesorului care examineaz\ [i pune
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not\, ci un reprezentant al lui Dumnezeu, administratorul harului Acestuia [i slujitorul Sfântului S\u
Altar. De aceea este obligat s\ fie mereu un exemplu.
Gura preotului trebuie s\ fie sfin]it\, iar limba
lui asemenea lirei cere[ti [i a glasului `ngerilor. Ce
ne spune Sfântul Iacob despre gur\ [i limb\: „Cu ea
binecuvânt\m pe Dumnezeu Tat\l [i tot cu ea blestem\m oamenii, care sunt f\cu]i dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu. Din aceea[i gur\ ies, a[adar,
binecuvântarea [i blestemul. Nu trebuie, fra]ii mei,
s\ fie acestea a[a. Oare izvorul arunc\ din aceea[i
vân\ [i apa dulce, [i amar\? Poate cumva smochinul,
fra]ilor, s\ fac\ m\sline, sau vi]a-de-vie s\ fac\ smochine? Tot a[a, izvorul s\rat nu poate da ap\ dulce”
(Iac. 3, 9-12)
Cu ajutorul limbii, ne spune Sfântul Apostol Iacob,
`l sl\vim pe Dumnezeu Tat\l. La fel `ns\, dac\ nu
suntem aten]i, cu limba putem blestema oamenii,
crea]ie a lui Dumnezeu menit\ s\ ajung\ la asem\narea dup\ har cu Creatorul lor. Aceea[i gur\, destinat\ doar s\ pream\reasc\ [i s\ binecuvinteze, pronun]\ `ns\ [i blesteme. Este oare corect? Cum este
posibil, a[adar, ca din acela[i izvor s\ izvorasc\, `n
acela[i timp, [i ap\ s\rat\, [i ap\ dulce, bun\ de b\ut
[i r\coritoare?
Cuvintele acestea sunt adresate de Sfântul Apostol
tuturor cre[tinilor, tuturor membrilor o[tirii Bisericii
Ortodoxe, dar cu atât mai mult reprezentan]ilor lui
Dumnezeu pe p\mânt. Gura [i limba preotului trebuie
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s\ fie asemenea trâmbi]elor cere[ti. Din gura preotului
trebuie s\ ias\ `ntotdeauna cuvinte de slav\ [i mul]umire fa]\ de Dumnezeu. Cât de necuviincioase [i
egoiste sunt vorbele sau ]ipetele aruncate la sup\rare!
Trecerea preotului pe culoarele [i prin saloanele
spitalului trebuie s\ fie asem\n\toare propov\duirii
lui Hristos. Umbra sa trebuie s\ tr\deze smerenie,
sfin]enie. Cuvintele preotului trebuie s\ fie asemenea
s\rii din bucate, s\ dea gust, s\ mângâie, s\ insufle
bolnavilor curaj [i speran]\.
Doar cu o astfel de via]\, cu o astfel de gur\,
preotul poate câ[tiga `ncrederea bolnavilor, care `l
`ntâmpin\ ca pe cel mai pl\cut [i sfin]it vizitator al
lor. Doar a[a, toate câte acesta le spune bolnavilor
despre dragostea lui Dumnezeu, despre participarea
la slujbe [i `mp\rt\[irea cu Sfintele Taine ale Bisericii noastre, constituie mesaje de `ncurajare pentru
lupta cu boala.
Preotul discut\ cu bolnavii cu dragoste, deschis
[i politicos, spunându-le: „}inem mult la vie]ile [i la
s\n\tatea noastr\. {i nu facem deloc r\u. Asta pentru
c\ s\n\tatea constituie condi]ia de baz\ pentru atingerea scopului nostru `n scurta noastr\ via]\ pe p\mânt. Atunci când via]a ne este amenin]at\, facem
tot ceea ce ne st\ `n putin]\ pentru a o ap\ra. Ne
adres\m doctorilor [i lu\m medicamente. Chiar ne [i
intern\m, dac\ este cazul. Dar oare nu Dumnezeu
ne-a d\ruit doctorii [i medicamentele?”.
Este general acceptat adev\rul c\ s\n\tatea este
bunul cel mai de pre] al omului. Cine ne-o d\ruie[te
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`ns\? Cine este izvorul s\n\t\]ii? Cine altcineva `n
afar\ de Atotputernicul Dumnezeu, Izvorul de via]\
d\t\tor [i Cauza tuturor lucrurilor bune? De aceea,
de fiecare dat\ când s\n\tatea noastr\ se afl\ `n primejdie, primul c\tre care trebuie s\ alerg\m este
Hristos, Unicul [i Atotputernicul Doctor. Numai El
este puterea, via]a [i mântuirea tuturor oamenilor.
~n epistola sa, Sfântul Apostol Iacov ne spune:
„Este cineva bolnav `ntre voi? S\ cheme preo]ii Bisericii [i s\ se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn,
`n numele Domnului. {i rug\ciunea credin]ei va mântui pe cel bolnav [i Domnul `l va ridica, [i de va fi
f\cut p\cate, se vor ierta lui” (Iac. 5, 14-15).
Ne `ntreab\, a[adar, dac\ vreunul dintre noi este
bolnav [i, `n acest caz, ne sf\tuie[te s\-l chem\m pe
unul dintre preo]ii Bisericii pentru a se ruga pentru
noi [i pentru a ne unge cu ulei sfin]it, bine`n]eles `n
numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Rug\ciunile se transform\ `n credin]\ puternic\ [i vie, `l
salveaz\ pe omul greu `ncercat de boal\ [i, cu binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos, `l ajut\ s\
se ridice de pe patul de suferin]\. Prima „re]et\” pe
care ne-o pune la dispozi]ie Sfânta Evanghelie pentru
vindecarea celor suferinzi este, a[adar, Taina Sfântului Maslu. De aceea, le spuneam bolnavilor:
- Sunt sigur c\ v\ dori]i un Sfânt Maslu [i m-a[
bucura s\-l s\vâr[im `mpreun\, pentru s\n\tatea
noastr\, a tuturor. Numai de câ[tigat vom avea. Ne va
odihni [i ne va alina durerea. Cu ajutorul acestei
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Sfinte Taine, Dumnezeu va vorbi direct min]ilor [i
inimilor noastre, vom sim]i pe deplin dragostea Lui,
ni se vor deschide drumuri noi, luminate, pentru `mbun\t\]irea s\n\t\]ii, astfel `ncât, f\r\ `ntârziere, to]i
cei suferinzi s\ se `ntoarc\ bucuro[i la casele lor, la
locurile de munc\, `n sânul familiilor iubite.
Bolnavii ascultau toate câte le spuneam cu deosebit interes [i nespus\ bucurie. Pe fe]ele tuturor
putea fi citit\ `ncrederea pe care o aveau `n slujitorul Sfântului Altar al lui Hristos. De aceea, le mai
spuneam:
- Mâine, dup\ servirea mesei, la sfâr[itul programului de odihn\, vom s\vâr[i Taina Sfântului Maslu
aici, `n acest salon, fiindc\ acesta este [i cel mai `nc\p\tor. Bine`n]eles, vor veni aici bolnavi [i din celelalte
saloane, câ]i dintre ace[tia sunt `n stare s\ umble. Ne
vom ruga to]i `mpreun\, cu cât\ putere ne-a mai r\mas, rugându-L din suflet pe Iisus Hristos, Unicul
Doctor adev\rat, s\ ne d\ruiasc\, `n cel mai scurt
timp posibil, s\n\tatea de care avem nevoie.
Se impune, deci, s\ avem credin]\ absolut\. Prin
puterea lui Dumnezeu, toate bolile se vindec\. Câte
minuni nu vedem, de altfel, `n Sfânta Evanghelie?
Sfânta Scriptur\ ne spune c\ „a str\b\tut Iisus toat\
Galilea, `nv\]ând `n sinagogile lor [i propov\duind
Evanghelia ~mp\r\]iei [i t\m\duind toat\ boala [i
toat\ neputin]a `n popor. {i s-a dus vestea despre
El `n toat\ Siria, [i aduceau la El pe to]i cei ce se
aflau `n suferin]e, fiind cuprin[i de multe feluri de
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boli [i de chinuri, pe demoniza]i, pe lunatici, pe sl\b\nogi, [i El `i vindeca” (Mt. 4, 23-24).
Umbla, a[adar, Iisus prin `ntreaga Galilee, `nv\]ând [i vindecând orice boal\. De aceea, renumele S\u
s-a r\spândit `n `ntreaga Sirie, adunându-i aproape
de El pe to]i cei ce erau chinui]i de boli dintre cele
mai grele. Pe nimeni nu l\sa `ns\ nemângâiat Mântuitorul, ci dimpotriv\, `l trimitea la casa [i familia sa
cu s\n\tate `ndoit\, atât sufleteasc\, cât [i trupeasc\.
Pe paraliza]i, care, timp de mul]i ani de zile, fuseser\
imobiliza]i la pat, `i ridica doar prin puterea cuvântului. Orbilor le d\ruia lumina ochilor. Pe lepro[i `i
cur\]a de crunta suferin]\, de care to]i se temeau.
Pe cei demoniza]i, care erau `n stare s\ rup\ [i cele
mai groase lan]uri, `i exorciza, sc\pându-i de demonii
care `i chinuiau. Tot a[a a vindecat-o [i pe femeia sângerând\. Mâinii uscate, incapabile s\ se mi[te, i-a dat
din nou via]\. Pân\ [i mor]i a `nviat. Oare nu trebuie
s\ ne impresioneze profund toate acestea, fra]ilor?
Hristos este acela[i mereu, ieri, azi [i `n vecii
vecilor. Prin urmare, doar de noi depinde ajutorul
S\u mântuitor. Doar dac\, cu inimile deschise [i `ncredere, vom apela la puterea Sa dumnezeiasc\, prin
mijlocirea Sfântului Maslu [i a celorlalte Sfinte Taine
ale Bisericii, rezultatele vor fi pe cât de rapide, pe atât
de binecuvântate. Doar dac\ ne vom l\sa p\trun[i de
harul lui Dumnezeu, `narmându-ne cu credin]a vie a
lui Hristos, doar dac\ vom apela la Iisus, dedicându-ne
Acestuia `ntru totul, vindecarea noastr\ este garantat\.
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Mâine, a[adar, la orele 16:00, vom s\vâr[i aici
Sfântul Maslu. S\ ne preg\tim cu to]ii, deschizându-ne inimile, pentru a ne putea ruga cu c\in]\. Hristos Se va afla al\turi de noi, `n mijlocul nostru, ascultând rug\ciunile fiec\rui suferind `n parte.
Toate acestea erau ascultate de bolnavi cu mult\
aten]ie [i emo]ie. De acum, a[teaptau cu mult\ ner\barea sosirea momentului binecuvântat al Sfântului Maslu.
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B. SFÂNTUL MASLU
Miercuri, orele 16:00. Aduna]i `n salonul cel mai
`nc\p\tor al spitalului, eram a[teptat pentru a s\vâr[i Sfântul Maslu. Venisem `nso]it de o sor\ medical\ evlavioas\, foarte bucuroas\ c\ se `nvrednicise
s\ ajute la s\vâr[irea Sfintei Taine. ~n halatul ei de
un alb imaculat, sem\na cu un `nger. Mai `ntâi, pe
masa din mijlocul salonului, am a[ezat o candel\.
Lâng\ aceasta, am pus o farfurie cu be]i[oarele necesare, cu unul dintre capete `nf\[urate `n vat\. Cu
ajutorul acestora aveam s\ ung bolnavii `ndat\ dup\
s\vâr[irea Sfântului Maslu.
„Binecuvântat este Dumnezeu...”, mi-a r\sunat
vocea. Sfântul Maslu `ncepuse. Cu mult respect,
bolnavii s-au ridicat `n picioare, urm\rind slujba cu
aten]ie [i smerenie. Mul]i dintre ace[tia `ngenuncheaser\. ~n salon era o lini[te deplin\. Al\turi de
bolnavi, la Sfântul Maslu asistau o mul]ime de asistente [i rude ale bolnavilor.
~n afar\ de vocea pl\cut\, plin\ de har, a asistentei
care citea Apostolul, ajutându-m\ cu mult\ evlavie
ori de câte ori era nevoie, `n salon era lini[te deplin\.
Cu voce clar\, evlavioas\, citeam rug\ciunile [i pericopele din Sfânta Evanghelie. To]i cei prezen]i erau
foarte concentra]i asupra a ceea ce se `ntâmpla.
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Dup\ cum [tim, Taina Sfântului Maslu este una
destul de lung\. Bolnavii nu p\reau `ns\ deloc obosi]i.
St\teau neclinti]i, `n picioare. Erau a[a de `ncânta]i,
de fermeca]i de Sfântul Maslu, inimile le erau atât
de pline de mul]umire, `ncât parc\ nu doreau s\ se
mai termine. ~n acele clipe sfinte, agonia care pusese
st\pânire pe fiecare bolnav, `n func]ie de boala de
care suferea, precum [i durerea pe care fiecare dintre ei o sim]ise pân\ atunci, disp\reau. Pe fe]ele lor
chinuite de boal\ se putea citi blânde]ea [i pacea,
expresie a bucuriei totale.
Credeau cu toat\ fiin]a lor `n puterea Sfântului
Maslu. Erau convin[i c\ evolu]ia bolii de care sufereau avea s\ fie una satisf\c\toare [i c\, odat\ cu
terminarea Sfintei Taine, aveau s\ se simt\ mult mai
bine. ~ncrederea lor `n Marele Vindec\tor al sufletelor [i al trupurilor, Domnul nostru Iisus Hristos, le
cuprinsese toat\ fiin]a. Dezn\dejdea care, mai devreme, `i avusese `n st\pânire, disp\ruse cu totul.
Bolnavii erau convin[i c\, `n curând, aveau s\ se `ntoarc\ s\n\to[i la casele lor.
To]i nutreau sentimente de recuno[tin]\ fa]\ de
Preamilostivul Dumnezeu, Care-i vizita `n acele clipe
de suferin]\. ~mi mul]umeau pentru binele pe care
li l-am f\cut [i pentru efortul `ntreprins. Erau profund emo]iona]i de ajutorul sfânt nesperat. Sim]eau
din plin interesul [i dragostea p\rinteasc\ care li se
ar\ta, de mare folos sufletelor lor.
Odat\ cu otpustul, am procedat la ungerea cu
ulei sfin]it a tuturor celor prezen]i, rostind pentru
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fiecare `n parte rug\ciunea de vindecare: „P\rinte
sfinte, Doctorul sufletelor [i al trupurilor…”. Mul]umirea pe care o sim]eau bolnavii atinsese punctul culminant. Ajutat de o asistent\, m-am deplasat prin
toate saloanele spitalului, pentru a-i unge [i pe bolnavii care, datorit\ st\rii grave `n care se aflau, nu
putuser\ s\ asiste la binecuvântata slujb\ a Sfântului Maslu.
Imediat dup\ aceea, le-am spus „Noapte bun\!”,
urându-le din tot sufletul [i cu dragoste p\rinteasc\
`ns\n\to[ire grabnic\.

158

~n mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi

C. SFÂNTA SPOVEDANIE
Lucrarea, misiunea preotului de spital nu se rezum\ doar la a-i vizita pe pacien]ii din saloane, la a sta
de vorb\ cu ei sau la s\vâr[irea Tainei Sfântului
Maslu. Pentru preot, aceast\ Sfânta Tain\ constituie
doar o ocazie de a face cuno[tin]\ cu bolnavii, de a-[i
exprima dragostea pentru cei ]intui]i la pat. Metaforic,
am putea spune c\ Sfântul Maslu este doar o introducere, o preg\tire pentru cea mai important\ parte
a misiunii preotului `n spital.
Obliga]ia, dar [i dorin]a profund\ a preotului de
spital este de a-i ajuta pe bolnavi `n mod esen]ial,
astfel `ncât ace[tia s\-[i `nving\ suferin]a [i s\ se `ntoarc\ la casele lor cu credin]\ sporit\. ~n aceal[i timp,
dac\ Dumnezeul Iubirii [i al Milei cheam\ la El pe
vreunul dintre ace[tia, odat\ cu administrarea Sfintelor Taine va fi `ntru totul preg\tit pentru c\l\toria
spre ~mp\r\]ia cerurilor. Aceasta este misiunea preotului `n spital, momentul culminant al slujirii sale.
Dac\ s-ar duce la bolnav `n ultima clip\, doar atunci
când `l cheam\ rudele, nu ar mai avea nimic de f\cut.
{i `ntr-adev\r, ce ar mai putea face atunci preotul?
Ce mai poate oferi unui trup ne`nsufle]it? ~n afar\
de o rug\ciune, chiar nimic care s\-i fie de folos.
Prin urmare, dac\ preotul nu se `ngrije[te [i nu-i preg\te[te pe bolnavi, misiunea sa este una ratat\.
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Scopul principal al preotului de spital este salvarea sufletelor bolnavilor, prin puterea harului care i
s-a dat. Astfel, misiunea sa `n mijlocul suferinzilor
este una sfin]it\, mântuitoare.
Preabunul [i Milostivul Dumnezeu `ng\duie boala
pentru poc\in]a sufletelor. Aceast\ `ncercare este
trimis\ de Dumnezeu pentru ca bolnavii s\ `nainteze
pe calea credin]ei, s\ se poat\ mântui. Prin urmare,
misiunea preotului de spital este s\ sape, s\ des]eleneasc\, s\ are din nou, s\ cure]e buruienile din sufletele neroditoare ale bolnavilor [i s\ cultive flori
pl\cute lui Dumnezeu.
Asemenea unui `nger p\mântesc sau a unui om
ceresc, de la preotul de spital se a[teapt\ jertfa personal\. Prin `nf\]i[area sa smerit\, prin vorbele bune,
chipul pl\cut [i surâz\tor, delicate]ea [i dorin]a de
a ajuta, zelul [i bun\tatea [i, mai `nainte de toate, prin
virtu]ile [i sfin]enia vie]ii sale, preotul de spital este
chemat s\ ajute la mântuirea sufletelor.
Prezen]a preotului `n spital, cu decen]a [i sfin]enia
sa, este menit\ s\-i mângâie pe bolnavi, s\ vorbeasc\
sufletelor `ndurerate ale acestora. Singura grij\ a preotului de spital trebuie s\ fie modul `n care `l poate
ajuta pe fiecare bolnav `n parte, pentru ca ace[tia
s\ se apropie mai mult [i a-L cunoa[te mai bine pe
Hristos. De aceea, preotul de spital trebuie s\ câ[tige
`ncrederea bolnavilor [i s\-i conduc\ pe drumul c\in]ei, al\turi de Hristos, spre Sfânta Tain\ a Spovedaniei.
M\rturisirea este esen]a misiunii [i a activit\]ii
preotului `n spital. Pentru atingerea acestui scop
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sfânt, acesta va pleca din casa sa sau din l\ca[ul de
`nchin\ciune `narmat cu mult\ rug\ciune, pe deplin
con[tient de r\spunderea pe care o are [i convins fiind
de dragostea [i ajutorul lui Dumnezeu. ~n acest fel,
este aproape imposibil s\ dea gre[, s\ nu reu[easc\ `n
misiunea sa. Doar a[a succesul s\u va fi deplin.
Bolnavii `l vor `ndr\gi [i-l vor a[tepta cu ner\bdare s\-i viziteze, s\ se opreasc\ pu]in la patul fiec\ruia. Iar `n momentul `n care, cu interes [i dragoste,
acesta se va apleca asupra durerii acestora, adresându-le cuvinte izvorâte direct din str\fundurile
inimii, cu siguran]\ va fi primit ca un mesager al lui
Hristos. Doar a[a bolnavii `l vor asculta cu deosebit\ `ncredere, vor ]ine cont de sfaturile lui [i, f\r\
`ndoial\, vor accepta bucuro[i s\ se spovedeasc\.
A[adar, ce poate fi mai bun, mai sfânt, mai folositor
pentru bolnav? Odat\ cu Sfânta Spovedanie, bolnavul
se va transforma `ntr-un cu totul alt om, diferit de
cel internat `n spital, ca [i cum ar fi trecut printr-un
fel de laborator duhovnicesc care i-a schimbat via]a
`n totalitate.
Exist\ `ns\ oare, un laborator mai potrivit decât
cel al vie]ii mistice a Bisericii noastre? Harul Sfintelor
Taine `l remodeleaz\ pe om, f\cându-l mai puternic,
ajutându-l s\ `nving\ r\ul cuib\rit `nl\untrul s\u,
s\ `nfrunte dificult\]ile cu r\bdare, s\ stea deasupra sl\biciunilor sale [i s\-[i `ndrepte cursul vie]ii `n
conformitate cu voia lui Dumnezeu. Iar toate acestea
se `ntâmpl\ prin intermediul durerii [i al bolii. Acestea
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`nmoaie inima `mpietrit\ a omului ce tr\ie[te f\r\
a-L cuno[te pe Dumnezeu, departe de Acesta.
Omul a fost `nzestrat cu suflet nemuritor, pentru
mântuirea c\ruia Dumnezeu `ng\duie boala. Atunci
când este internat `ntr-o institu]ie spitaliceasc\ unde
exist\ preot misionar, bolnavul are la dispozi]ie toate
mijloacele necesare pentru a-[i `ndrepta pa[ii pe calea mântuirii.
Prin lucrarea s\vâr[it\ de preot `n spital, bolnavii
se `ntorc la casele lor mai drep]i, mai `mp\ca]i, mai
con[tien]i, mai lini[ti]i, str\ini fa]\ de sup\rare [i
blestem. {i, cu toate c\ mul]i dintre ace[tia, `nainte
de a fi interna]i `n spital, erau asemenea unei sperietori `n caselor lor, precum ni[te tirani, se `ntorc la
familiile lor al]i oameni, total schimba]i.
~nainte de a fi lovi]i de boal\, so]ia [i copiii tremurau `n fa]a lor. Acum `ns\ acesta `i prive[te cu drag
[i nu se mai satur\ s\ `i aib\ `n preajm\. Discut\ cu
mult calm toate problemele familiei. La rândul lor,
membrii familiei nu mai au re]ineri `n a-i m\rturisi
lucruri pe care, `nainte de boal\, nu aveau curajul a i
le spune, referitoare la atitudinea lui tiranic\, la blestemele rostite, la via]a dezordonat\, `n p\cat, la faptul
c\, `nainte de boal\, `[i petrecea tot timpul prin birturi [i cafenele. Pân\ atunci, pentru acesta casa era
un fel de hotel. Ne putem `nchipui durerea profund\,
am\r\ciunea care `i `ncerca pe membrii familiilor
unor astfel de oameni. Dup\ o perioad\ petrecut\
la spital, `ns\, [i `n urma influen]ei benefice pe care
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o exercit\ asupra lor Biserica, ace[tia se `ntorc la casele lor al]i oameni, cu sentimente [i comportament
total schimbate, pream\rindu-L pe Dumnezeu pentru
minunea intervenit\ `n vie]ile lor [i profund recunosc\tori Bisericii lui Hristos pentru ajutorul sfânt
oferit pe perioada spitaliz\rii.
F\când apel la r\bdarea [i dragostea dumneavoastr\, a tuturor celor prezen]i, v\ rog s\-mi permite]i s\ v\ povestesc o `ntâmplare din multele pe care
le-am tr\it pe durata celor 28 de ani cât am slujit
la Spitalul „Hipocrat”. Printre miile de bolnavi care au
trecut sau au fost interna]i la Spitalul „Hipocrat”,
s-a aflat [i domnul Christos, c\s\torit [i cu copii, `n
vârst\ de aproximativ 60 de ani. Nu p\rea a fi un
om oarecare. Era destul de cult. Dac\ te uitai `ns\
mai atent la el, `]i puteai da seama c\ era un om epuizat. Evita discu]iile lungi [i f\r\ rost. St\tea mai tot
timpul `ntins, pentru c\ starea s\n\t\]ii nu-i permitea nici m\car s\ se ridice `n coate. Sunt convins c\
suferea mult, fiind con[tient de faptul c\ situa]ia sa
era una destul de grav\.
Doctorii [i asistentele treceau, ca de obicei, pe holurile spitalului [i prin saloane, `n `ncercarea lor de a
alina durerea bolnavilor. Atent la toat\ forfota din
spital, domnul Christos p\rea c\ se gânde[te: „To]i
ace[ti oameni, doctori [i asistente, buc\t\rese sau
femei de serviciu, se preumbl\ pe aici fiindc\ aici este
locul lor de munc\. Acel om `ns\, `mbr\cat `n ve[minte preo]e[ti, ce caut\ aici? Care-i treaba lui? Ce-i
cere fiec\rui bolnav de care se apropie?”.
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Acest gând `i stârnise curiozitatea. De acum `mi
urm\rea toate mi[c\rile, bine`n]eles f\r\ a l\sa s\ se
`n]eleag\ prea mult acest lucru. M\ vedea cum m\
apropiam de bolnavi. Lâng\ patul la care m\ opream,
o sor\ medical\ a[eza un paravan, iar eu, cu epitrahilul pe capul bolnavului, `ncepeam s\ discut cu acesta.
Pentru domnul Christos `ns\ era pentru prima oar\
`n via]\ când vedea acest lucru [i, de aceea, i se p\rea foarte ciudat.
La un moment dat, m-am apropiat [i de patul s\u.
Nici nu am apucat s\ `l salut c\ [i-a [i ascuns fa]a `n
p\tur\, `n `ncercarea sa de a se feri de vizita nedorit\.
N-a reu[it `ns\. L-a `nvins polite]ea [i astfel a fost
nevoit s\-mi vorbeasc\. L-am salutat primul [i, cu
mult\ bun\tate [i dragoste, i-am urat `ns\n\to[ire
grabnic\:
- Nu v\ nelini[ti]i, domnule Christos, nu v\ `ntrista]i, i-am spus. Cel mai pl\cut ar fi fost s\ v\ afla]i
acas\ la dumneavoastr\, aproape de familia iubit\, `n
s\n\tate [i bucurie. ~ns\ ce putem face? Speran]a
noastr\ este doar la Dumnezeu, Marele Vindec\tor,
cu ajutorul C\ruia toate vor trece.
La urm\toarea vizit\, am `ncercat s\-l ajut [i mai
mult:
- Bine`n]eles, domnule Christos, c\ vom apela [i
la doctori, la medicamente [i la tot ceea ce are mai bun
medicina. ~nainte de toate `ns\, `ntotdeauna ne adres\m lui Hristos, care este Cel mai Mare Vindec\tor
al sufletelor [i al trupurilor. Se apropie Cr\ciunul,
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domnule Christos [i, ca cre[tini adev\ra]i ce suntem, se impune s\ ne preg\tim, pentru a s\rb\tori cu
sufletul curat aceast\ s\rb\toare sfânt\ a cre[tin\t\]ii. ~n fiecare duminic\, la subsolul spitalului, pe holul Clinicii de Radiologie, oficiez Sfânta Liturghie. Ca
duhovnic, stau la dispozi]ia bolnavilor `n fiece clip\.
To]i cei ce doresc se pot spovedi [i mai apoi se pot
`mp\rt\[i cu Sfintele Daruri, bine`n]eles dac\ primesc
binecuvântare `n acest sens. Odat\ cu acest dar ceresc
se umplu de bucurie duhovniceasc\ nem\rginit\, foarte folositoare sufletului. Oameni suntem, domnule
Christos! Fiecare are sl\biciunile, defectele [i lipsurile sale. Nu cumva dori]i [i dumneavostr\ s\ v\ spovedi]i? A]i dori s\ st\m pu]in de vorb\? S\ v\ deschide]i sufletul [i s\-mi spune]i tot ceea ce v\ apas\ sufletul? Dup\ aceea v\ ve]i putea `mp\rt\[i, pentru a
avea [i dumneavoastr\ binecuvântarea lui Hristos
[i a Bisericii.
Pentru domnul Christos, aceste cuvinte, aceast\
recomandare sfânt\ era ceva cu totul nou. Nu-i mai
vorbise nimeni, niciodat\, despre aceast\ Tain\ sfânt\
[i mântuitoare. S-a ridicat `n coate, a deschis ochii
[i a `nceput s\ m\ studieze atent:
- Interesul [i dragostea pe care mi le ar\ta]i m\
emo]ioneaz\, p\rinte. Sunt convins c\ [i dumneavoastr\, ca [i to]i ceilal]i, dori]i s\ m\ ajuta]i s\ m\ fac
bine. Dup\ cum `mi dau seama, misiunea dumneavoastr\ aici este de a ajuta bolnavii s\ treac\ mai
u[or peste suferin]\. ~n acest moment `ns\ nu m\
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simt preg\tit. Poate alt\ dat\. O s\ v\ chem eu când o
s\ cred de cuviin]\. Dup\ cum vede]i [i dumneavoastr\, nu am voie s\ m\ obosesc prea mult. Doctorii
mi-au recomandat s\ stau cât mai lini[tit, `n pat.
- Foarte bine, domnul Christos. Nu v\ nec\ji]i! Nu
face nimic. Eu m\ aflu tot timpul `n spital. Oricând
v\ hot\râ]i, pute]i ruga o asistent\ s\ m\ anun]e [i
voi veni imediat. V\ urez din tot sufletul ca ziua de
mâine s\ v\ g\seasc\ mult mai s\n\tos!
~n dup\-amiaza zilei ce a urmat, eram din nou la
patul s\u. Mi se p\rea mult mai lini[tit. M-am apropiat [i i-am vorbit ca [i cum `l cuno[team de mult. Ceva
se `ntâmpla `ns\. Bolnavul `mi ascundea ceva. ~mi
d\deam seama dup\ felul cum ar\ta, dup\ cum se
exprima [i dup\ gesturile sale. Se vedea c\ nu avusese nici o leg\tur\ cu Biserica [i c\ nu-L simpatiza
pe Hristos. A refuzat din nou s\ se spovedeasc\, pe motiv c\ starea s\n\t\]ii nu-i permitea acest lucru.
Zâmbindu-i, am `ncercat s\-l lini[tesc. ~ncercam
s\-i explic c\ Sfânta Spovedanie este o Tain\. Prin
urmare, era vorba de ceva cu totul personal. Nu putea
fi obligat s\ se spovedeasc\. Dumnezeu respect\ `ntru
totul libertatea [i voin]a omului, r\spl\tind [i binecuvântând din bel[ug pe to]i cei care se folosesc de
acestea a[a cum se cuvine. Dac\ omul `ns\ d\ dovad\
de voin]\ adev\rat\ [i curat\, dragostea lui Dumnezeu `i vine `n `ntâmpinare, ajutându-l. Dac\ omul
`[i m\rturise[te, cu c\in]\ sincer\, sl\biciunile [i p\catele, este cuprins de o bucurie nesfâr[it\.
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Cuvintele mele se pare c\ l-au bucurat mult pe
bolnav, provocându-i un fel de simpatie fa]\ de mine.
Eram sigur c\ deja vedea cu al]i ochi lucrarea mea.
Politicos, i-am urat din nou noapte bun\.
Discre]ia, dragostea cre[tineasc\, chipul zâmbitor
[i `ntreaga `nf\]isare pl\cut\ a preotului de spital
conteaz\ mult pentru starea sufleteasc\ a bolnavului.
Cu surprindere, curând am observat c\ acest pacient,
ne`ncrez\tor la `nceput, m\ a[tepta de acum cu ner\bdare s\ trec [i pe la patul lui. Din anumite motive,
hot\râsem s\ nu-l vizitez vreo dou\ zile, `n speran]a
c\ `i voi stârni [i mai mult\ poft\ pentru cele duhovnice[ti. {i, slav\ lui Dumnezeu!, chiar a[a s-a [i `ntâmplat. Dup\ dou\ zile m-am apropiat din nou de
patul dânsului. De data aceasta, a fost primul care
a salutat:
- P\rinte, v\ rog s\ veni]i [i la mine! ~nc\ am
proaspete `n minte toate câte mi-a]i spus. Vreau s\
st\m de vorb\ cât mai curând posibil. A[ dori s\ m\
spovedesc! M-am gândit mult la Sfânta Spovedanie [i
consider c\, a[a cum mi-a]i spus [i dumneavoastr\,
este un act strict personal, care prive[te via]a [i mântuirea mea. Mâine voi fi transferat `n alt salon [i, de
aceea, vreau s\ v\ rog din suflet, f\r\ `ntârziere, s\
trece]i pe acolo, unde vom avea mai mult\ intimitate.
~ntr-adev\r, `n ziua urm\toare a fost transferat `n
alt salon. Asistenta-[ef\ [i ceilal]i angaja]i l-au `ntâmpinat cu mult\ bun\tate [i dragoste. Mai mult chiar,
dup\ ce i-a vorbit despre buna organizare a spitalului
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[i despre doctorii pricepu]i de acolo, asistenta-[ef\,
renumit\ pentru evlavia de care d\dea dovad\, a
ad\ugat:
- Vreau s\ [ti]i, domnule Christos, c\ spitalul
nostru, `n afar\ de personalul medical preg\tit pe
care `l are, dispune [i de preot misionar, un duhovnic experimentat care de mul]i ani locuie[te chiar `n
spital. Cunoa[te ce `nseamn\ durerea [i de aceea st\
ne`ncetat la c\p\tâiul celor suferinzi, ajutând [i sprijinind pe fiecare bolnav `n parte. Sunt pe deplin convins\ c\ v\ ve]i bucura mult s\-l cunoa[te]i. V\ ofer
[i aceast\ carte de suflet, convins\ fiind de multul
folos duhovnicesc pe care vi-l va aduce.
A acceptat cartea [i, imediat, a `nceput s-o citeasc\.
Rezultatul a fost pe cât de impresionant, pe atât de
satisf\c\tor. Sufletul s\u s-a vindecat de aversiunea
pe care o sim]ea fa]\ de Biseric\ [i preo]i. Cu voce
plin\ de emo]ie, s-a adresat asistentei-[efe:
- Uram Biserica. Eram un du[man `nver[unat
al ei. Pe preo]i nu voiam s\-i privesc nici m\car de
departe. Abia acum am `n]eles `ns\ de ce m-a adus
Dumnezeu `n Spitalul „Hipocrat”! De când am venit
aici, dragostea Lui Dumnezeu nu-mi d\ pace... Doamne, iart\-m\ pe mine, p\c\tosul! Sor\-[ef\, m-am hot\rât! Vreau din tot sufletul [i cu toat\ fiin]a mea
s\ m\ spovedesc. Nu puteam s\-i suf\r pe preo]i, `i
uram [i `i ironizam. Acum `ns\ m\ simt atras de preotul de aici ca de un magnet. Vreau s\ m\ spovedesc
cât mai repede posibil. Am mare nevoie de asta.
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Dup\ mult\ rug\ciune, `n dup\-amiaza aceleia[i
zile, m-am apropiat din nou de patul domnului Christos. P\rea `ntr-o dispozi]ie cu totul nou\, concentrat [i
mult mai `mp\cat cu sine. Cu ging\[ie, smerenie [i
o `nf\]i[are total schimbat\, mi-a spus:
- P\rinte, `]i m\rturisesc c\ m-ai `nvins. Ai `mblânzit r\ul din mine, sufletul meu s\lbatic... Consider
c\, prin preg\tirea pe care a]i f\cut-o [i prin influen]a binef\c\toare pe care a]i avut-o asupra mea, am
reu[it s\ m\ smulg din ghearele p\catului. De acum
sunt al dumneavoastr\... V\ rog s\ v\ a[eza]i lâng\
mine [i s\ m\ ajuta]i s\ m\ spovedesc, s\-mi alung
din suflet tot noroiul p\catului. Vreau s\-mi g\sesc
lini[tea, s\ m\ `mpac cu mine `nsumi. De[i sunt de
fa]\ [i al]i bolnavi, nu-mi mai pas\ deloc. Nu m\ voi
opri. Nu are nici o importan]\ dac\ vor auzi [i ace[tia
spovedania mea.
I-am mul]umit lui Dumnezeu pentru minunea
pe care o s\vâr[ise `n sufletul domnului Christos. Cu [i
mai mult\ simpatie [i dragoste, i-am f\cut cunoscut
faptul c\ Dumnezeu `l iube[te mult [i c\ `l adusese `n
acest chip minunat `n acea situa]ie, pentru a-l binecuvânta [i `napoia familiei vindecat atât suflete[te, cât
[i trupe[te. Totu[i, din motive care ]ineau de secretul Tainei, i-am propus s\ ne vedem `n diminea]a
urm\toare.
~ntr-adev\r, `n diminea]a ce a urmat, imediat dup\
vizita doctorilor [i dup\ ce asistentele [i-au terminat treaba, m-am dus la dânsul. Ceilal]i bolnavi din
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salon au ie[it pe culoar. I-am a[ezat epitrahilul pe
cre[tet [i am rostit rug\ciunea cuvenit\. Deplin con[tient de ceea ce f\cea, domnul Hristos a `nceput s\ se
spovedeasc\...
Spovedania a durat destul de mult. Bolnavul p\rea
`ns\ c\ ren\scuse. Se sim]ea odihnit. Se eliberase de
lucrurile murdare, nefolositoare adunate `n suflet ani
la rând. Prin spovedania curat\ [i sincer\ pe care a
f\cut-o, a reu[it s\ se debaraseze de remu[c\rile care
`l chinuiau [i de dispre]ul [i de indiferen]a pe care o
manifestase atâta timp fa]\ de Dumnezeu [i de slujitorii Acestuia. De[ert\ciunii sufletului i-a luat locul
prezen]a mângâietoare a lui Dumnezeu.
„Cumplit\-i nep\sarea, mare-i poc\in]a”, spune
un tropar al Bisericii noastre din Miercurea Mare.
Atunci când slujitorul lui Dumnezeu vede c\in]\
sincer\, ~l pream\re[te [i-I mul]ume[te lui Dumnezeu.
Din mul]imea de cazuri pe care le `ntâlne[te orice duhovnic, unul ca acesta iese `n eviden]\, iar preotul nu
are decât de câ[tigat, ie[ind mai `nt\rit `n slujirea sa.
Pentru domnul Christos, acea zi a fost cea mai frumoas\ din via]a sa. Spovedania a durat ceva mai mult
de o or\. ~ncercase s\ nu uite nimic ascuns `n suflet.
La sfâr[it, mi-a m\rturisit c\ niciodat\ `n via]\ nu
mai sim]ise atâta bucurie [i `mp\care. De[i avusese
multe bucurii `n via]\, o experien]\ asem\n\toare nu
mai cunoscuse niciodat\. ~i mul]umea cu lacrimi Preamilostivului Dumnezeu pentru darul nesperat pe care
i-l f\cuse [i pentru binecuvântarea pe care i-o trimisese. Dup\ ce s-a spovedit, m-a `ntrebat:
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- P\rinte, m-am eliberat de p\cate? O s\-mi ierte
Dumnezeu toate câte am f\cut?
Cu mult\ convingere, i-am r\spuns:
- Drag\ domnule Christos, P\rintele nostru ceresc,
Dumnezeu, `nseamn\ Iubire, un ocean imens de iubire. Tocmai datorit\ acestei iubirii necuprinse L-a
trimis `n lume pe Fiul S\u Cel Unul N\scut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca s\-i mântuiasc\ pe to]i
oamenii [i s\ le fac\ cunoscut\ slava lui Dumnezeu.
Aceea[i iubire a lui Dumnezeu a permis [i suferin]a
prin care trece]i, astfel `ncât s\ ajunge]i la spital [i s\
aib\ loc aceast\ minune a poc\in]ei dumneavoastr\.
Acesta este motivul pentru care tr\i]i aceast\ bucurie [i pace nesfâr[it\. ~mpreun\ cu dumneavoastr\
se bucur\ tot cerul. Domnule Christos, acum tr\i]i
cel mai sfânt moment al vie]ii dumneavoastr\. A]i redevenit la fel cum era]i dup\ Sfântul Botez, de parc\
tocmai a]i ie[it din cristelni]a lui Hristos. Toate p\catele v-au fost iertate de iubirea lui Dumnezeu: „N-am
venit s\ chem pe cei drep]i, ci pe p\c\to[i la poc\in]\”, spune Mântuitorul Hristos.
- Chiar a[a, p\rinte? Toate câte am f\cut mi-au
fost iertate?
- Da, domnule Christos. Taina Sfintei Spovedanii,
una dintre cele [apte Sfinte Taine ale Bisericii noastre, este foarte puternic\. Trebuie s\ crede]i `n ea,
a[a cum v\ v\d [i m\ vede]i. Iubirea lui Dumnezeu
v-a iertat, [tergându-v\ toate p\catele.
- Oh, Doamne! ~]i mul]umesc nespus pentru acest
dar de nepre]uit al poc\in]ei [i al spovedaniei, pe care
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mi l-ai d\ruit ast\zi. Mult\ triste]e }i-am mai provocat. Te rog, iart\-m\!... P\rinte preacucernice [i drag,
v\ sunt foarte recunosc\tor. M\ simt obligat fa]\ de
dumneavoastr\, pentru c\ mi-a]i oferit acel ceva pe
care nimeni nu mi l-ar fi putut oferi: fericirea cea
adev\rat\ [i sfânt\, lini[tea sufleteasc\ [i pacea con[tiin]ei. V\ mul]umesc din suflet! De acum `nainte voi
`ncerca s\-mi tr\iesc noua via]\ a[a cum mi-a descoperit-o Dumnezeu. Iubirea Lui m-a u[urat de povara
p\catelor, m-a smuls din vie]uirea `n p\cat... ~mi
doresc mult s\-mi continui via]a `n acest fel. V\ rog,
dac\ se poate, s\ m\ vizita]i `n fiecare zi. Prezen]a dumneavoastr\ `mi d\ putere, `mi alin\ [i `mi bucur\
sufletul.
Cât timp domnul Christos a mai r\mas internat
`n spital, l-am vizitat destul de des. De fiecare dat\
când st\team de vorb\ cu dânsul, p\rea c\ alung\
din mintea sa orice nelini[te [i team\ [i c\ sufletul
i se umplea de bucurie [i speran]\ `n Dumnezeu.
Punctul culminant al mângâierii sale a fost `ns\
Potirul Vie]ii.
Dup\ fiecare Sfânt\ Liturghie, `mbr\cat `n ve[mintele preo]e[ti, m\ deplasam prin saloane, pentru
a-i `mp\rt\[i pe to]i cei care se preg\tiser\ `n prealabil. Prezen]a mea `i binedispunea [i pe ceilal]i bolnavi, astfel `ncât, de multe ori, `mi cereau s\-i `mp\rt\[esc. Al\turi de mine erau `ntotdeauna prezente
[i una sau dou\ asistente de spital. Una dintre acestea
nota numele bolnavilor care urmau s\ se `mp\rt\[easc\, iar cealalt\ purta co[ul cu anafor\. De cum
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intram, atmosfera din saloane se schimba brusc [i
orice activitate `nceta. Se a[ternea lini[te deplin\,
pentru ca bolnavii s\ se poat\ `mp\rt\[i cu evlavie
[i respect.
Profund recunosc\tor [i emo]ionat, `n patul pe
care se afla l-a primit [i domnul Christos pe Marele
Vizitator, Domnul Cerului [i al P\mântului. La fel ca
[i ceilal]i bolnavi, cu ochii `n lacrimi s-a `mp\rt\[it
cu Sfântul Sânge [i Trup al Mântuitorului. Sufletul
s\u s\lta de bucurie [i `mp\care, iar chipul luminat,
radia de fericire. Pentru domnul Christos, Potirul
Vie]ii devenise rena[tere sufleteasc\. Cu toate c\ era
un om cult, deosebit de inteligent, nu putuse pân\
atunci s\ `n]eleag\ bucuria care `l a[tepta dup\ Sfânta
~mp\rt\[anie. Con[tient de nevrednicia sa, cu capul
plecat, mul]umea [i-L pream\rea pe Dumnezeul Iubirii [i al Milostivirii pentru nesperatul dar. Dup\
câteva zile, preg\tit fiind s\ p\r\seasc\ spitalul, mi-a
dat adresa sa, cu rug\mintea fierbinte de a-l vizita,
pentru a-[i putea `nnoi harul duhovnicesc.
L-am salutat fr\]e[te, urându-i din inim\ s\n\tate [i binecuvânt\ri din bel[ug, a[a cum `l `nvrednicise Dumnezeu. L-am sf\tuit s\ se roage ne`ncetat,
s\ mearg\ la Biseric\ `n fiecare duminic\, bine`n]eles
dac\ s\n\tatea `i permitea acest lucru, s\ citeasc\ `n
fiecare zi Sfânta Scriptur\, texte din Sfin]ii P\rin]i [i
alte scrieri folositoare sufletului [i s\ tr\iasc\ fiecare
moment ca [i cum s-ar afla `naintea lui Dumnezeu,
având deplin\ `ncredere `n Creatorul s\u `n ceea ce
prive[te s\n\tatea [i `ntreaga sa via]\.
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Dup\ cum m-au informat cei din familia sa, la scurt
timp dup\ externare s\n\tatea sa s-a `nr\ut\]it [i `n
curând domnul Christos s-a mutat la ceruri. Era `ns\
`narmat cu toate cele necesare vie]ii ve[nice. D\duse
dovad\ de mult\ c\in]\, optimism [i credin]\ vie.
A plecat lini[tit, cu sufletul `mp\cat.
~naltpreasfin]ia Voastr\, preacucernici P\rin]i,
consider c\ sfin]enia pe care am dobândit-o prin Taina
Hirotoniei trebuie s\ ne emo]ioneze `n fiecare clip\ a
vie]ii noastre. Iubirea ar\tat\ nou\ de Bunul Dumnezeu ne-a dat posibilitatea de a ne transforma `n economi ai Sfintelor Sale Taine. Sfânta Slujire a Preo]iei
ne cheam\, a[adar, la sacrificiu, la via]\ `n virtute [i
sfin]enie, a[a cum se cade slujitorilor vrednici ai Vi]ei
lui Hristos.
Cu câteva zile `n urm\, dup\ o vizit\ pe care am
f\cut-o Presfin]itului Episcop Alexie de Diavleia, m-am
`ntors `n Atena, locul `n care mi-am `nceput ucenicia.
Acolo, `n Pia]a Constitu]iei, la monumentul `nchinat
soldatului necunoscut, am observat ceva care m-a
impresionat foarte mult. ~n pas de defilare, trei solda]i se deplasau unul `n spatele celuilalt, pentru a
ajunge la santinelele pe care urmau s\ le `nlocuiasc\.
Aveau privirile a]intite drept `n fa]\. Perfect sincronizate, mâinile [i picioarele li se mi[cau cu precizie matematic\, ca [i cum era vorba de un mecanism electric.
~ntreaga lor `nf\]i[are impresiona. Prin minte mi-a trecut urm\torul gând: „Cu cât\ d\ruire [i concentrare
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`[i fac ace[ti solda]i datoria fa]\ de patrie! Se str\duiesc s\ nu se abat\ nici un milimetru de la ceea ce
`nva]\ la instruc]ie”.
Noi, preo]ii, ce facem `n acest sens? Avem grij\ de
gesturile [i comportamentul nostru? ~n ziua hirotoniei
noastre, când ni s-a dat cel de-al doilea grad de preo]ie
[i, prin mijlocirea arhiereului, am devenit preo]i prezbiteri, Dumnezeu ne-a `ncredin]at mo[tenirea Bisericii. „Prime[te aceast\ mo[tenire, ne spune, [i ai grij\
de ea pân\ la a doua venire a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Fra]ilor, am tr\it acea zi de neuitat profund emo]ionat. Continu\m pân\ ast\zi s\ tr\im, s\
p\str\m vii `n min]ile [i inimile noastre, sentimentele `n\l]\toare pe care le-am tr\it atunci?
Suntem printre favoriza]ii acestei lumi. Sfânta
Biseric\ ne cheam\ la sacrificiu `n slujba fra]ilor
no[tri `ntrista]i [i suferinzi de prin spitale. Misiunea pe care o avem de `ndeplinit nu e deloc u[oar\. Prin
urmare, cu lacrimi [i rug\ciuni fierbin]i, s\ `ngenunchem `n fa]a Preamilostivului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca Acesta s\ ne `nt\reasc\, s\ ne
lumineze, s\ ne p\zeasc\ [i s\ ne `ndrume `n slujirea
sfin]it\ de care am fost `nvrednici]i.
}inem `n mâinile noastre o mul]ime de suflete, cele
mai multe dintre acestea `n]elenite lung\ vreme. Preo]i
cu parohie sau misionari, cu to]ii suntem chema]i s\
alin\m durerea nemiloas\, s\ ne transform\m `n
unelte `n sprijinul celor afla]i `n suferin]\, `n tor]e ale
sacrificiului, iubirii [i d\ruirii, astfel `ncât s\ ducem la
bun sfâr[it misiunea care ne-a fost `ncredin]at\.
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EPILOG
Treizeci [i cinci de ani de slujire `ntru alinarea
durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi. Mul]umesc lui
Dumnezeu! Spitalul este ca o [coal\, suferin]a este
ca o universitate. Mul]umesc nespus lui Dumnezeu c\
m-a `nvrednicit s\ slujesc [i, `n acela[i timp, s\ m\
c\lesc `n Vi]a-de-vie aleas\ a Sa.
Defectele, sl\biciunile [i lipsurile mele nu au `mpiedicat Sfântul Har s\ se reverse asupra oamenilor.
Preabunul, Milostivul Dumnezeu a binecuvântat slujirea mea la capela Spitalului „Hipocrat” cu daruri nepre]uite. ~n primul rând, iubirea Sa ne-a d\ruit acest
sfânt l\ca[ de `nchin\ciune, pentru mângâierea [i folosul sufletesc al bolnavilor. ~n acela[i timp, Bunul
Dumnezeu S-a `ngrijit ca acest l\ca[ s\ se transforme curând `ntr-un centru duhovnicesc, spre care au
fost atra[i mul]i cre[tini evlavio[i, chiar [i din afara
spitalului.
~n to]i ace[ti ani, colaborarea pe care am avut-o cu
personalul din administra]ie [i de pe sec]ii a fost una
deosebit de productiv\. Nu a lipsit nici respectul [i
aprecierea reciproc\. }elul nostru comun a fost mângâierea bolnavilor afla]i `n suferin]\. Câ]i dintre
ace[tia au ajutat [i au fost al\turi de Biseric\, s-au
bucurat de bogate binecuvânt\ri [i de grija lui Dumnezeu, pe `ntreg parcursul vie]ii.
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Desigur, am `ntâmpinat [i multe dificult\]i [i piedici. Multe dintre acestea p\reau de netrecut, peste
puterea mea. ~ns\, prin harul [i dragostea lui Dumnezeu, le-am dep\[it pe toate, fiindc\ de fiecare dat\,
dragostea Sa ne oferea cea mai bun\ solu]ie.
~n to]i ace[ti ani, prin acest spital au trecut mii de
bolnavi, to]i suflete `ndurerate, cu agonia [i triste]ea
zugr\vite pe fe]e, cu trupuri chinuite sau chiar schimonosite de suferin]a grea. Pentru mine, fiecare bolnav
a fost un caz special. De multe ori `ns\, s\r\cia sau
problemele familiale `ngreunau situa]ia bolnavilor.
Important a fost `ns\ faptul c\ mul]i dintre ace[tia
nu dispuneau de un capital duhovnicesc, pentru a
putea face fa]\ `ncerc\rii la care erau supu[i. Când nu
exist\ credin]\ vie `n Hristos [i `n puterea Sfintelor
Taine, durerea este greu de suportat.
Misiunea preotului de spital este deosebit de grea,
de ap\s\toare. Acesta trebuie s\ se sacrifice, cu toat\
dragostea de care e `n stare, pentru mângâierea
crea]iei lui Dumnezeu, trecut\ prin focul durerii, s\
ajute, s\ `nt\reasc\, s\ inspire speran]a [i credin]a
`n Hristos.
Slav\ }ie, Doamne! Dragostea Ta nu m-a p\r\sit
niciodat\. De la cele mai simple cazuri pân\ la cele
mai grele, mâna Atotputernicului Dumnezeu mi-a
ar\tat drumul care trebuia urmat. Cu ajutorul [i luminarea Sa mi-am continuat drumul. Acela mergea
`nainte, deschizându-ne calea [i `nmuind pân\ [i cele
mai `mpietrite inimi. Prin mijlocirea Sfintelor Sale
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Taine, Sfânta noastr\ Biseric\ a d\ruit bolnavilor
putere [i har din bel[ug, astfel `ncât ace[tia s\ se
`ntoarc\ la casele lor total schimba]i, ren\scu]i [i
bucuro[i. Pu]ini au fost cei care au refuzat ajutorul,
cei mai mul]i dintre ace[tia eretici.
Se `ntâmpl\ de multe ori s\ `ntâlnesc oameni necunoscu]i care, radiind de bucurie, mi se adreseaz\:
- P\rinte, dumneavoastr\ sunte]i preotul de la
Spitalul „Hipocrat”? Cu mul]i ani `nainte, am fost
internat acolo. Nu voi uita niciodat\ Liturghiile de
pe culoarul Clinicii de Radiologie. Parc\ ne aflam
`ntr-o catacomb\!
Sau:
- P\rinte, l-a]i spovedit [i `mp\rt\[it pe tat\l meu,
internat la „Hipocrat” `n anul 1965. Dumneavostr\
l-a]i preg\tit pentru ~mp\r\]ia cerurilor. V\ sunt
profund recunosc\tor!
M\ mir de fiecare dat\ [i m\ emo]ionez de cât\
dragoste sunt `n stare oamenii! Cu siguran]\, toate
aceste suflete urcate la ceruri, cu cele de trebuin]\
vie]ii ve[nice, se roag\ pentru noi de acolo, de sus.
~mi vine `n minte acum o imagine rar\. Cândva `i priveam pe mecanicii de locomotiv\ cum alimentau continuu trenul cu c\rbune, `n drum spre localitatea Diakopto, regiunea Kalavrita. Alimentau locomotiva cu o
voio[ie greu de descris. La el facem [i noi, preo]ii, când
lu\m din tezaurul inepuizabil de har, pentru a da
credincio[ilor. Suntem, a[adar, un fel de administratori ai harului lui Dumnezeu, pe care `l pomp\m
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~n mijlocul durerii, la c\p\tâiul celor suferinzi

din izvorul S\u sfânt, nesecat [i curat, oferindu-l semenilor no[tri plini de p\cate, lipsuri [i defecte, ne
transform\m `n instrumente ale harului lui Dumnezeu! La fel s-a `ntâmplat [i la Spitalul „Hipocrat” unde,
tot ceea ce s-a reu[it se datoreaz\, `n exclusivitate,
harului Preamilostivului nostru Iisus Hristos [i credin]ei oamenilor.
Binecuvântat este Dumnezeu!
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