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INTERES,
ACTUALITATE, DĂRUIRE
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

Î

n contextul decesului şi funeraliilor
Reginei Ana a României, redacţia Revistei
Dimitrios a găsit că ar fi interesant să
se dedice acest număr temei regalităţii în
istoria vetero-testamentară, precum şi, în
general, în desfăşurarea dialogului dintre Dumnezeu şi oameni, de la Întruparea
Fiului şi până azi. Nu este nicidecum o abordare politică ori de
promovare a unei instituţii de conducere, departe de noi acest gând.
Demersul este pur
ştiinţific şi duhovnicesc, aşa cum puteţi
vedea din titlurile şi modul de abordare a subiectelor
acestei ediţii. Faptul că
există termeni bisericeşti,
obiecte de mobilier liturgic,
precum şi sfinţi care au legătură
strânsă cu tronurile regale sau împărăteşti,
ne-a determinat să alegem această temă.
În plus, monarhia are o istorie captivantă, încă de la începutul ei (ne referim strict
la relaţia lui Dumnezeu cu poporul ales).
Creştinismul îşi asumă Vechiul Testament
ca etapă de pregătire a umanităţii pentru
venirea lui Mesia, Mântuitorul Iisus Hristos,

sfântul dumitru - poºtã

şi, din acest motiv, evenimentele descrise
în Cărţile Regilor, ale prorocilor şi chiar ale
Drepţilor suverani de pe tronurile lui Iuda
şi Israel constituie parte a unui patrimoniu
pe care trebuie să-l aprofundăm. Alegerea
lui Saul, primul rege israelit, psalmii regelui David, înţelepciunea lui Solomon, pilda de pocăinţă a lui Manase, influenţa
covârşitoare pentru mapamond
a marelui Constantin, sfântul
de pe tronul Noii Rome,
precum şi episoade din
contemporaneitatea
românească
merită
o atenţie deosebită.
Cele din urmă le prezentăm şi pentru că
despre monarhie nu
s-a vorbit absolut deloc
timp de jumătate de veac şi,
poate, puţini cunosc că Regele
Mihai a devenit suveran cu binecuvântarea Patriarhului Nicodim Munteanu,
într-un context deosebit de tulbure pentru neamul românesc (6 septembrie 1940).
Aşa încât, deşi a fost o provocare, numărul
de faţă reprezintă un efort de cercetare şi
dăruire pentru dumneavoastră, cititorii noştri fideli, cei care susţineţi bilunarul nostru
prin lectură, donaţii şi aprecieri.
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MASLU LA PAROHIA
CORLĂTEŞTI (JUD. PRAHOVA)
Silviu-Constantin NEDELCU

FOTO: Silviu-Constantin Nedelcu, Justinian Constantinescu

D

uminică,
7
august,
am onorat invitaţia
Părintelui Iustin Biton,
de la parohia Corlăteşti (jud.
Prahova), de a ne ruga împreună la Sfântul Maslu. În frunte
cu Părintele Mihai, 15 enoriaşi de la Sfântul DumitruPoştă ne-am întâlnit în faţa
Mănăstirii Ghighiu cu puţin
înainte de ora 19, ora la care
a fost programată Taina vindecării. Liniştea
mănăstirii m-a izbit în faţă ca o locomotivă
de tren şi, preţ de o clipă, am uitat pentru ce
mă aflam acolo. După nici cinci minute, neaşteptat de puţin, eram deja în poarta bisericii Sfântul Nicolae care, se poate spune, se
află la o aruncătură de băţ de Mănăstirea
Ghighiu. O clopotniţă mică străjuia intrarea
în curtea lăcaşului. Am păşit stingher pe aleea de beton şi am dat de o biserică mică, la
propriu, care îşi păstra pisania originală din
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anul 1792. Am intrat să mă
închin şi am dat cu ochii de-o
pictură de secol al XVIII-lea, în
care sfinţii reprezentaţi transmiteau smerenie şi discreţie.
În minte mi-a venit întrebarea
firească: unde vom face sluj
ba, întrucât afară erau mulţi
oameni, iar spaţiul din bise
rică, mic. Imediat, am văzut că
sătenii au luat cu ei din biserică toate scaunele şi pernele şi s-au aşezat
afară, pe iarbă, lângă absida dreaptă a bise
ricii. Mergând într-acolo, am văzut pregătită
o masă de slujbă pe care era aşezată Sfânta
Evanghelie şi o sfântă cruce.
La ora 19, preoţii adunaţi acolo au dat
binecuvântarea şi am început Sfântul Maslu.
Aerul de ţară şi verdeaţa de pretutindeni te
îmbiau la meditaţie asupra petrecerii vieţii
în simplitate, departe de tumultul şi zgomotul oraşului. Slujba a continuat după tipic,
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care am reţinut următorul lucru: Dumnezeu
ne încearcă, uneori, prin boală sau suferinţă,
pentru a ne încerca răbdarea.
Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească
pregătită prin bunăvoinţa Părintelui Iustin şi
a doamnei preotese, Maria-Afrodita, care şiau manifestat bucuria pentru vizita noastră.
Generos, Părintele Iustin ne-a invitat iarăşi,
poate la hramul bisericii – monument istoric, de Sfântul Mucenic Eustaţie Plachida, pe
20 septembrie.
Ne-am îmbarcat în maşini, după ce ne-am
luat rămas bun unii de la alţii, având în gând
sentimentul de rugăciune pe care l-am trăit
în timpul slujbei de Maslu la care am participat, şi care nu ne-a părăsit până târziu.


iar răspunsurile stranei, formată din tinerii bisericii noastre, au fost peste măsura
aşteptării unui dirijor exigent. Deşi slujba a
durat aproape două ore, nu am simţit când
a trecut timpul. La finalul slujbei, Părintele
Iustin i-a făcut o „surpriză” Părintelui Mihai
şi l-a invitat să rostească un cuvânt de
folos duhovnicesc. Luat prin surprindere,
Părintele Mihai a reuşit să capteze atenţia
tuturor celor adunaţi acolo cu predica sa, din

într-un context plin de frământări. A doua
zi după abdicarea Regelui Carol al II-lea, fiul
său, Mihai, a fost invitat să depună jurămânAnton DORNEANU
tul. Solemnitatea s-a petrecut în Sala Tronului
(realizator coordonator Radio România Antena Satelor)
a Palatului Regal în pezența a doar trei perihai I de Hohenzollern-Sigmaringen, soane oficiale: generalul Ion Antonescu,
ultimul rege al României, s-a născut patriarhul Nicodim şi Gheorghe Lupu, prela 25 octombrie 1921, la Sinaia. Prima şedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
dată a urcat pe tron la vârsta de numai şase Mihai a depus jurământul într-o formulă nouă,
ani, pe 20 iulie 1927, deoadictată de Antonescu: „Jur
rece tatăl său, Carol al II-lea,
credinţă naţiunii române. Jur
renunţase la prerogativele de
să păzesc cu sfinţenie legimoştenitor al Coroanei. Fiind
le statului. Jur să păzesc şi să
minor, atribuţiile regelui au
apăr fiinţa statului şi integrifost exercitate de o Regenţă,
tatea teritorială a României.
În faţa Catedralei Patriarhale, de la dreapta
care să exercite prerogativele la stânga: Majestatea Sa, Regele Mihai, Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
suveranului, în cazul că aces- Patriarhul Nicodim, Regina-mamă, Elena,
Următorii ani au fost
şi Mareşalul Ion Antonescu
ta ar ajunge pe tron înaincrunţi pentru România şi
te de vârsta majoratului. A doua oară, Regele monarhie. Pe 30 decembrie 1947, Mihai I a
Mihai a urcat pe tron pe 6 septembrie 1940, fost silit de comunişti să abdice.


UNGEREA ULTIMULUI REGE
AL ROMÂNIEI, MIHAI I
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«…TOATE SUNT CU PUTINŢĂ
CELUI CE CREDE»
Monica DAMIAN

FOTO: 4.bp.blogspot.com/

S

copul vieții creștine
este
dobândirea
Duhului Sfânt, așa
cum ne învață Sfântul
Serafim de Sarov. Sfinții
împărați au jucat un
rol important în istoria mântuirii, Sfântul
Împărat Constantin cel
Mare și evlaviosul împărat Teodosie cel Mare fiind doar două nume
marcante. Sfântul Împărat Constantin cel
Mare (306-337) a transformat un imperiu
păgân într-unul creștin, iar în timpul domniei lui Teodosie (379-395), creștinismul a
devenit religie oficială în Imperiul Roman.
În Rusia, viața creștină a început odată cu
botezul primului membru al familiei regale,
Sfânta Olga, prăznuită de Biserica Ortodoxă
pe data de 11 iulie. Din Viețile Sfinților aflăm
că fericita Olga „a răsărit ca un luceafăr, mai
înainte de a sosi ziua prealuminată a sfintei credinţe în Hristos - Soarele dreptăţii”.
Numită „întocmai cu Apostolii”, a propovăduit dreapta credință în rândul supușilor săi.
După trecerea sa la Domnul, moaștele
Sfintei Olga au fost găsite întregi, frumos
mirositoare, tămăduind toate neputințele
celor care se închinau cu evlavie. Pentru
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a
sublinia
importanța
credinței, redăm, în cele
ce urmează, o întâmplare petrecută deasupra mormântului acesteia: „…în
peretele bisericii, deasupra
mormântului ei, era o feresSfânta Olga,
truie. Și atunci când cineîmpărăteasa
va se apropia de sfintele ei
Rusiei
moaște cu credință neîndoită, ferestruia aceea se deschidea singură și era
arătat celui ce stătea afară, ca să vadă înăuntru cinstitele ei moaște făcătoare de minuni,
de la care cei vrednici de o vedere ca aceea,
vedeau ieșind o minunată strălucire și, de orice boală era cuprins cineva din cei ce aveau
credință, îndată câștigau sănătate. Însă celui
ce se apropia cu puțină credință, nu i se deschidea ferestruia, nici nu putea să vadă cinstitele moaște, chiar de-ar fi intrat și în biserică,
ci vedea numai mormântul. Unul ca acela nu
putea să câștige nici tămăduire. Iar cei ce credeau, câștigau toate cele spre folosul sufletelor și trupurilor…” (Viețile Sfinților pe luna
iulie, p. 153)
Așadar, să ne rugăm cu credință Sfintei
Olga „pentru binele și pentru reunificarea
întregului creștinism de peste tot pământul”,
așa cum citim și în acatistul împărătesei. 
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EXPLICAREA
LITURGICĂ A
UŞILOR
ŞI SCAUNELOR
ÎMPĂRĂTEŞTI
Andrei JORA

Î

n Biserica Ortodoxă, catapeteasma (peretele despărțitor între altar și restul bisericii) este prevăzută cu trei uși: una la
mijloc, formată din două părți (canate), și
alte două laterale, cu un singur canat.
Ușile din mijloc se numesc „împărăteşti” din două motive. În primul rând, pentru că Mântuitorul Hristos, Împăratul Slavei,
pătrunde prin ele în chipul Sfintelor Taine şi
al Sfintei Evanghelii. De asemenea, El a dăruit și oamenilor această posibilitate. În al doilea rând, pe vremuri prin ele aveau dreptul
să intre în altar
și împărații, alături de clerici. Ei
se împărtăşeau cu
Sfintele Taine, în
calitatea de unși
ai lui Dumnezeu și
apărători supremi
ai Bisericii. Din
regulile tipiconale
legate de folosirea
ușilor împărătești
Jilţul reginei, în Biserica
în cadrul slujbeSfinţii Trei Ierarhi din Iaşi
lor
bisericești
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reies și alte semnificații. Spre exemplu, ușile
închise amintesc de momentul tânguirii
protopărinților Adam și Eva în fața porților
paradisului, îndemnând, astfel, la pocăință.
De asemenea, deschiderea ușilor simbolizează potenţialitatea intrării în rai prin venirea Fiului lui Dumnezeu în lume (la slujba
Vecerniei).
De obicei, pe ușile împărătești se pictează icoana Bunei Vestiri, deoarece calea spre
Împărăţia Cerurilor a fost deschisă prin „da”ul Sfintei Fecioare adresat Arhanghelului
Gavriil de a purta în pântece pe Mesia.
Amintim şi prezenţa scaunelor împărăteşti sau regale, aşezate în partea nordică a naosului. În prezent, nu se mai regăsesc
în toate lăcaşurile de închinare, deoarece
România nu mai e monarhie, acestea pierzându-şi, din acest motiv, semnificaţia şi destinaţia. Dacă în unele locuri există, aceasta
arată vechimea bisericilor respective şi trimit la obiceiul străvechi de a păstra acel tron,
exclusiv, pentru posibila participare la slujbă
a suveranului.
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REGI ŞI MÂNTUIRE
ÎN VECHIUL TESTAMENT
Justinian CONSTANTINESCU

I

storia lumii ne arată că încă de la primele
forme de organizare a vieţii sociale, oamenii nu au avut capacitatea de a se conduce singuri, fie din cauza lipsei unui interes
comun, fie din dorinţa de putere, fie din iubirea de avuţie. De aceea, simţeau nevoia de a
pune peste ei un om destoinic, drept, moral,
pentru a le reprezenta interesele şi a le rândui viaţa în pământul în care îşi duceau existenţa. Vedem astfel cum, încă dintru început,
de la înfiinţarea primelor cetăţi-state, în
Mesopotamia, în Egipt, în Grecia, locuitorii îşi alegeau dintre ei un conducător care
avea, pe lângă îndatorirea de conducător, şi

pe aceea de judecător şi legiuitor şi, de cele
mai multe ori, de preot. În Mesopotamia şi în
Egipt, cu precădere, acest din urmă rol prevala, iar conducătorul, fie că era numit „rege”
sau „faraon”, era considerat şi venerat ca
Zeul suprem însuşi. Suveranul avea un rol cu
totul deosebit în stabilirea legăturii pământenilor cu cerul, căci el însuşi aducea jertfe
şi ofrande zeilor şi ducea rugăciunile tuturor înaintea Zeului suprem. Se poate spune
că de acesta, de deciziile şi de discernământul său de lider depindea soarta oamenilor, fie aici, fie în viaţa viitoare. Totuşi, cum
s-a întâmplat de multe ori în istorie, puterea
şi confundarea condiţiei umane cu aceea a
zeului au cauzat greşeli cu efecte dramatice
şi chiar tragice, atât pentru suveran, dar mai
ales pentru popor.
În Israelul Vechiului Testament, apariţia
regelui a fost mult mai târzie faţă de popoarele dimprejurul ţării. Prima oară, evreii cer
prorocului Samuel un rege: „... lasă să fie rege
peste noi, şi vom fi şi noi ca celelalte popoare, ne va judeca regele nostru, va merge înainte şi va purta războaiele noastre” (I Regi,
8, 19-20). Trebuie ştiut că în acea perioadă,
israeliţii aveau deja conducători în persoana
judecătorilor (cum au fost Samuel şi Samson,
de exemplu).
În perioada vetero-testamentară, consacrarea se făcea prin ungerea cu ulei sfinţit,

David uns rege de Prorocul Samuel

sfântul dumitru - poºtã
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iar cei astfel aleşi erau preoţii, prorocii şi
regii. Unsul era supus din acel moment voii
lui Dumnezeu. Alegerea se făcea luându-se în
considerare o calitate cu totul aparte, o virtute, ceva care îl distingea de semenii săi sau
prin glasul lui Dumnezeu. Aşadar, nu se transmitea, precum la celelalte popoare, pe cale
ereditară. Mai mult decât atât, nu era o ungere cu caracter irevocabil şi infailibil, ci darul i
se putea retrage celui care n-ar mai fi urmat,
prin fapte, chemării pentru care a fost rânduit. Astfel, în aceeaşi carte I a Regilor aflăm
că primul chemat la această înaltă slujire de
rege-preot a fost Saul, „tânăr şi frumos, încât
nu mai era nimeni în Israel mai frumos ca el;
acesta era de la umeri în sus mai înalt decât
tot poporul”. Prorocul şi judecătorul Samuel,
căruia mai înainte i se ceruse de către popor
un rege, ascultând glasul Domnului, îl va unge
pe Saul rege în Israel. Ascultarea de glasul
Domnului, o virtute crucială în viaţa duhovnicească a omului, era esenţială şi în misiunea prorocilor şi a regilor. De la Avraam şi
continuând cu Iacob, Iosif, Moise, şi mai apoi
cu prorocii, ascultarea Celui de Sus a adus
binecuvântare şi mari daruri duhovniceşti.
Saul, însă, a ignorat în repetate rânduri această datorie sfântă la care îl îndemnase însuşi
Samuel, şi, în cele din urmă, i-a fost retras
harul şi a fost coborât de pe tronul lui Israel.
I-a urmat cel care a îmbinat aproape în
mod desăvârşit cele trei prerogative, de
rege, de proroc şi de preot: David. Acesta,
fiu al lui Iesei şi păstor de oi, a fost chemat
din poruncă dumnezeiască la conducerea
poporului lui Israel, căci „a odihnit Duhul
Domnului asupra lui David din ziua aceea”

sfântul dumitru - poºtã

Solomon şi dreptatea
dumnezeiască

(1 Regi 16, 13). Scriptura ne spune că, pe
lângă ascultarea desăvârşită şi neprihănirea
sfântă ce-l caracterizau, tânărul David avea
şi darul de a cânta din harpă. Cânta atât de
frumos, încât alunga şi duhurile rele de la
cei care-l ascultau: „... a trimis Saul să i se
spună lui Iesei: «Lasă pe David să slujească la mine, că a aflat el bunăvoinţă în ochii
mei!». Iar când duhul cel trimis de Dumnezeu
era peste Saul, David, luând harpa cânta, şi
lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul
cel rău se depărta de la el” (I Regi 16, 22-23).
Deşi urât de Saul, care-l invidia cumplit,
David a plâns moartea sa: „...a apucat David
hainele sale şi le-a rupt; asemenea şi oamenii cei ce erau cu el şi-au rupt hainele lor, şi
au plâns şi s-au tânguit şi au postit până seara după Saul şi fiul său Ionatan, după poporul
Domnului şi după casa lui Israel, care căzuseră de sabie” (2 Regi 1, 11-12). David este
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primul rege biblic care doreşte să Îi puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mânzidească lui Dumnezeu un templu, tuirea Ta se va bucura foarte” (Ps. 20, 1).
spunând către prorocul Natan: „Iată, eu locuPrin conţinutul lor profund, psalmii au
iesc în casă de cedru, iar chivotul Domnului fost consideraţi de Sfinţii Părinţi ca fiind
stă în cort” (2 Regi 7, 2). Este o dorinţă ce nu fundamentali pentru parcursul duhovnii se va împlini, însă: Dumnezeu, prin acelaşi cesc al creştinului din orice vreme şi din
proroc îi răspunde regelui: „…voi ridica după orice loc. Psaltirea este precum o liră sfântine urmaşul tău, care va răsări din coapsele tă ale cărei vibraţii muzicale ne luminează
tale, şi voi întări stăpânirea sa. Acela va zidi viaţa şi ne înalţă până la iubirea desăvârşicasă numelui Meu, şi Eu
tă a lui Dumnezeu. Sfinţii
voi întări scaunul domniei
Părinţi ai Bisericii noaslui în veci. Eu voi fi aceluia
tre Ortodoxe au aşezat
tată, iar el îmi va fi fiu”. (2
în rânduielile slujbelor
Regi 7, 12-14). Şi, deşi nu
psalmi întregi sau fraga ajuns să zidească o casă
mente din aceştia, ca
lui Dumnezeu, a rămas
fiind normative penîn istoria mântuirii prin
tru viaţa liturgică a
Psaltire, carte scrisă sub
creştinilor.
insuflarea Duhului Sfânt.
Din acest motiv, pe
Cei 151 de psalmi (ultidrept cuvânt, Psalmistul
mul necanonic), întocşi Prorocul David poate fi
miţi de el sub insuflarea
considerat figura embleDuhului Sfânt, cuprind nu
matică a regelui care a
numai rugăciuni de cereîmbinat cu dragoste şi
re, de pocăinţă, de laudă,
înţelepciune sfântă cele
de mulţumire, ci şi prorodumnezeieşti cu cele
cii despre Hristos, aceşomeneşti, lăsând ca tesCoperta Psaltirii slavoneşti de la Govora, 1638
tia din urmă fiind numiţi
tament lumii, sub înrâpsalmi mesianici. Rolul lui Dumnezeu în urirea lui Dumnezeu, unul dintre cele mai
misiunea de conducător a regelui, dar mai preţioase daruri spre folosul duhovnicesc şi
ales ocrotirea şi ajutorul Lui în calea mântui- spre mântuirea oamenilor.
rii acestuia ocupă, de asemenea, un loc aparUrmaşul său, regele Solomon, este cel
te în Psaltire. Iată două versete în sprijinul prin care s-a împlinit voia lui Dumnezeu
acestei afirmaţii (de notat că termenul „rege” în ce priveşte zidirea Templului. În acesta,
este înlocuit cu „împărat”): „Doamne, mântu- Dumnezeu a aşezat, „cu asupra de măsură”,
ieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi pricepere omenească şi înţelepciune dumTe vom chema.” (Ps. 19, 10); „Doamne, întru nezeiască, încât renumele său a depăşit cu
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mult graniţele Israelului. În cazul său, putem
vorbi de o moştenire, dar nu atât a averii şi
tronului tatălui său, cât mai ales a dragostei
de Dumnezeu şi a iubirii de înţelepciune şi
de adevăr. Prin cărţile atribuite lui, Pildele şi
Ecclesiastul, răzbat o bogată experienţă de
viaţă şi o înţelepciune nemaiîntâlnită până
la el. Sfaturile şi îndemnurile sale la o viaţă
curată, înţeleaptă şi plăcută lui Dumnezeu
dovedesc cu prisosinţă faptul că preocupările sale nu erau numai cârmuirea regatului
său, ci mai ales cercetarea şi aflarea scopului vieţii omului şi cum se poate ajunge la o
trăire cât mai vie şi mai neprihănită, aşa cum
vrea Dumnezeu, pentru a ajunge de la chip la
asemănare. Deşi bogăţia sa a ajuns proverbială, şi-a păstrat cumpătarea şi nu a renunţat
nicio clipă la cercetarea de sine şi a misterului vieţii omului, căci ne spune: „Grăit-am
în inima mea: Cu adevărat am adunat şi am
strâns înţelepciune – mai mult decât toţi cei
care au fost înaintea mea în Ierusalim -, căci
inima mea a avut cu belşug înţelepciune şi ştiinţă. Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia” (Eccl.,
1, 16-17).
Un alt exemplu de rege care a pus dragostea de Dumnezeu şi viaţa curată mai presus de slava trecătoare a acestei lumi a fost
regele Manase. Deşi idolatru şi vrăjitor, ce
ucidea fără milă pe poporul său, se întoarce la credinţa în Dumnezeu în momentul în
care asirienii îl prind şi îl duc în Babilon. Este
momentul de răscruce al vieţii sale, când
ajunge la convingerea că de moartea iminentă nu-l mai poate scăpa decât Dumnezeu.
Rugăciunea sa a fost aşezată de Biserica
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creştină între cele două Testamente, cel
Vechi şi cel Nou, ca un element de legătură,
pentru a ne dovedi, o dată în plus, că pocăinţa adevărată, iubirea, disponibilitatea de
jertfă pentru dragostea lui Dumnezeu sunt
mai presus decât bogăţia materială, rangurile înalte şi slava trecătoare a oamenilor. În
această rugăciune, deosebit de pătrunzătoare, regele Manase grăieşte către Dumnezeu
aceste cuvinte: „...Tu, Doamne, Dumnezeul
celor drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei
drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu
Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât
nisipul mării. [...] Dar acum îmi plec genunchii
inimii mele, rugând bunătateaTa. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit, şi fărădelegile mele
eu le cunosc. Însă cer, rugându-Te: Iartă-mă,
Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu mă osândi la întuneric
sub pământ. [...] Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine, nevrednicul,
după mare mila Ta.”
Am văzut în rândurile de mai sus, cum
ungerea regelui nu era doar un simplu gest
de învestitură, ci mai degrabă, o consacrare în
fruntea unui popor, având ca pietre de temelie ascultarea, frica Domnului şi slujirea cu
dragoste a poporului peste care a fost aşezat
cârmuitor. De aceea, cel mai important lucru
în viaţă este să nu îţi trădezi niciodată principiile, indiferent de turnura favorabilă ce poate apărea în viaţa ta. Mai mult, grija pentru
mântuirea sufletului şi frica Domnului să îţi
fie călăuză şi îndreptar, căci viaţa este ca o
scară, dar de noi depinde dacă vom urca spre
mântuire sau vom coborî la iad.
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FUNERALIILE REGINEI
ANA A ROMÂNIEI
Ana Maria BURCHI

FOTO: gandulinfo.ro, agerpres.ro, vacante.ro

S

-a stins Regina Ana
astfel, titulatura de
a României, pe 1
Regină a României. Au
august 2016, o regitrăit „umăr lângă umăr”
nă a nobleței, o femeie
vreme de 68 de ani,
obișnuită, așa cum îi plă„privind amândoi, ca o
cea să se declare, care
singură ființă, drumul
nu iubea protocolul, ci
șerpuitor” al vieților
naturalețea și adevărul.
alăturate.
S-a născut într-o
Au avut împreună
familie regală, dintr-un
cinci fete pe care le-au
principe francez (Rene
crescut în același spirit:
de Bourbon - Parma)
al muncii, al adevărului,
și o prinţesă daneză
al modestiei.
(Margaret a Danemarcei).
România a cunos
În pofida identității sale
cut-o târziu cu ochii,
regale, și-a întrerupt stuînsă o știa de mult cu
diile începute la New
spiritul, din povestiriRegina Ana şi Regele Mihai I de România
York pentru că a trebule și descrierile soțului
it să lucreze. „Munca îți dă libertate”, afirma său, ajungând, astfel, să descopere „o poezie
regina.
pe care România o are… În păduri, pe câmEra o tânără responsabilă și puterni- puri, în văile românești totul cântă”, aşa cum
că, dovadă a faptului că la 19 ani transporta spunea Ana.
răniți cu o ambulanță, pe care o conducea pe
Și tot în pământ românesc s-a ales să fie
fronturile însângerate ale războiului. O peri- îngropată.
oadă grea, încărcată de suferință, suferind
Respectând dorința Regelui Mihai, funepentru alţii.
raliile Reginei au început la Castelul Peleș,
L-a cunoscut pe Regele Mihai la Londra, un loc simbolic al monarhiei, unde, timp de o
când acesta avea 26 de ani. La scurt timp zi, sicriul Reginei Ana a fost așezat în holul de
aveau să se căsătorească, Ana preluând, onoare al castelului. Acesta a fost construit
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de Regele Carol I și a fost locul copilăriei
Regelui Mihai.
„Să se ridice acest castel și să fie terminat pentru a putea fi leagănul dinastiei
mele, al dinastiei naționale”, declara Carol
I, la 10 august 1875, când începeau lucrările
la Castelul de la Sinaia ce avea să devină un
edificiu important pentru istoria țării.
În anul 2008, odată cu revenirea în ţară
a Majestății Sale, Regele Mihai I, Regina Ana
vine pentru prima oară la Castelul Peleș,
unde, în același an, are loc nunta de diamant
a cuplului regal. Castelul Peleș este locul de
suflet al Regelui Mihai, cel care a ținut ca
Regina Ana să aibă parte de onorurile pe care
le-au primit toți suveranii înaintea ei, ultimele funeralii regale având loc acum 70 de ani
pentru Regina Maria.
După „popasul” de la Castelul Peleș,
sicriul Reginei a ajuns, pe 10 august, la
București, unde a fost depus, pentru două
zile, la Sala Tronului de la Palatul Regal.
Sâmbătă a fost așezată pe un catafalc în piața

Sicriul cu trupul neînsufleţit al Reginei Ana

din fața Palatului Regal, iar la ora 1200, cortegiul funerar a condus-o pe suverană, în cântec de clopote, către Curtea de Argeș, locul
necropolei regale. Acolo se află şi mormintele urmașului la tron al lui Carol I, nepotul său,
Regele Ferdinand, și al Reginei Maria, bunicii Regelui Mihai. Majestatea Sa a fost înmormântată pe 13 august, în noua Catedrală
Arhiepiscopală și Regală de la Curtea de
Argeș, a cărei construcție a fost începută în
anul 2009. Noul lăcaş, luminos, cu proporții
blânde și curbe, așa cum îl descrie arhitectul Augustin Ioan, va servi drept necropolă
pentru întreaga familie regală din România.
Slujba de înmormântare a fost oficiată de
către ÎPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviștei, de ÎPS Iosif, Mitropolitul Europei
Occidentale și Meridionale, ÎPS Calinic,
Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.
Rugăciunile, lacrimile și părerea de rău a
miilor de oameni prezenți la slujbă au netezit drumul până la cripta în care Regina Ana
urma să-și doarmă somnul veșnic.
Așadar, Regina Ana s-a retras, pregătind
terenul, ca un adevărat ostaș dedicat regelui
său, şi așteptând răbdătoare refacerea pentru veșnicie a cuplului regal.


Mănăstirea Curtea de Argeş

Rămas bun, Regină Ana!
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RESTAURARE
Pr. Paroh Dr. Mihai GOJGAR

închinătorilor la icoanele de pe catapeteasmă. Încântător arată şi zvoniţa. Acoperită
cu tablă din oţel Cor-Ten (aliaj obţinut din
cupru, crom, nichel şi fosfor), aşteptăm ca
din direcţia ei să se audă prima oară spectaculoasele clopote, instalate deja. Tabla
din Cor-Ten are o coloristică în permanentă
schimbare, de la gălbui spre nuanţe din ce
în ce mai închise, odată cu trecerea timpului. Oxidată natural, tabla formează o patină
subţire care oferă o rezistenţă sporită materialului, eliminând necesitatea întreţinerii
sau a tratamentelor anticorozive.

L

ucrările la noua pardoseală sunt aproape finalizate la data scrierii acestor rânduri. Arată minunat şi este de o
calitate înaltă, atât datorită materialului,
calcar de Vratza, cât şi execuţiei. O îmbunătăţire extrem de utilă o reprezintă lărgirea
celei de-a doua trepte de la solee, chestiune ce oferă mult mai multă siguranţă

Mulţumim pentru sprijin, donaţii şi
rugăciuni!


VIAŢA CREŞTINĂ ÎN LUME
Ştiri adunate de Ilie DORIN

FOTO: youtube.com

J

emima
Jelegat
Sumgong a adus
bucurie în toată
Kenya după câştigarea
aurului în proba de maraton la Jocurile Olimpice
de la Rio. Atleta de 31 de
ani este parte a unui lot de sportivi care au
îmbinat antrenamentele intense şi credinţa puternică. 80% dintre kenyeni sunt creştini şi se roagă pentru succesul sportivilor lor.
„Atleţii au făcut lucruri mari, aduc pacea în
ţară şi ne rugăm pentru ei!”, a spus episcopul
catolic de Eldoret, Cornelius Korir. Episcopul
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anglican de Mombasa, Julius Kalu, a declarat,
la rândul său, că atleţii îşi folosesc darul de
la Dumnezeu pentru a aduce respect şi faimă pentru Kenya: „Cred că ar trebui să îi folosim în dezvoltarea spirituală a oamenilor şi a
Bisericii”. (christianheadlines.com)

B

iserica Romano-Catolică a numit o comisie de 13 persoane, dintre care şase
femei, care să analizeze rolul diaconiţelor la începuturile Bisericii. Unii aşteaptă şi
recomandări asupra modului în care femeile ar avea mai multe răspunderi în structura
Bisericii. (agerpres.ro)
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