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                                                                                          Suntem in era Duhului Sfant     

 Sfanta Cruce de la unealta a urii diabolice la arma a iubirii dumnezeiesti 

 

Praznicul “Inaltarii Sfintei Cruci” de la 14 
septembrie ne da prilej sa meditam la Sfanta 
Cruce si la semnificatia ei. In aceasta zi noi, 
crestinii, cei ce pretuim Sfanta Cruce, 
sarbatorim amintirea a doua evenimente 
deosebite din istoria Sfantului Lemn, si anume: 
1. aflarea Crucii rastignirii Mantuitorului de 
catre imparateasa Elena, mama lui Constantin 
cel Mare si inaltarea ei solemna in vazul 
poporului, de catre episcopul Macarie al 
Ierusalimului, in ziua de 14 septembrie 335; 

2. aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, la anul 629, in timpul imparatului bizantin Heraclius. Acesta 
a depus-o cu mare cinste in Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, iar patriarhul Zaharia a inaltat-o in 
vazul credinciosilor, la 14 septembrie 630. De aceea, in fiecare an la 14 septembrie, in bisericile 
ortodoxe, la sfarsitul slujbei Utreniei si inceputul Sfintei Liturghii, se desfasoara ritualul scoaterii si 
aratarii Sfintei Cruci. 
 De ce noi, crestinii ortodocsi, cinstim Sfanta Cruce? Pentru ca este Altarul de jertfa al Mantuitorului 
Hristos. Sangele Sfant a curs pe obiectul de tortura, devenit din obiect de hula obiect de cinstire.  
Domnul Hristos a transformat Crucea dintr-o unealta a raului intr-una a binelui, dintr-un obiect de 
tortura intr-unul de binecuvantare, dintr-un instrument al urii intr-unul al supremei iubiri. Pe Cruce 
Hristos n-a fost infrant, ci a invins prin forta iubirii dumnezeiesti. Diavolul a fost infrant cu propria-i 
arma. Crucea, arma urii diavolului a devenit arma iubirii lui Hristos. Acesta este, in fapt, mesajul Crucii: 
biruinta raului e posibila nu prin distrugerea sau evitarea creatiei contaminate ci prin refacerea, 
transformarea, innoirea si reorientarea creatiei deviate catre sensul originar. Sfintii Parinti spun ca prin 
bratul vertical al Crucii, Hristos reface legatura omului cu Dumnezeu, iar prin bratul orizontal ne 
cuprinde pe toti oamenii intr-o dumnezeiasca imbratisare. Intr-o lume care ne propune din ce in ce mai 
mult evitarea suferintei, Iisus Hristos cel rastignit pe Cruce, ne invata ca suferinta poate avea sens. 
Crucea capata astfel inteles spiritual, acela de asumare cu demnitate a conditiei pe care o avem in 
aceasta viata cu toate problemele si greutatile ei. Pentru unii dintre noi este mai usoara, pentru altii este 
mai grea, dar intotdeauna nu peste masura puterilor noastre. Iar pentru crestinul autentic Crucea nu 
este niciodata  povara, ci este  binecuvantare pentru ca are intotdeauna exemplul Mantuitorului Hristos, 
dar mai ales ajutorul Lui. 
     Invataturile apostolului neamurilor, marele Pavel,ne intaresc aceste convingeri despre importanta 
asumarii Sfintei Cruci: ”Cuvantul crucii este nebunie pentru cei ce pier,dar pentru noi,cei ce ne 
mantuim,este puterea lui Dumnezeu”(I Corinteni,1,18). Asemenea Sfantului Apostol Pavel sa zicem si 
noi: sa nu ne fie a ne lauda decat numai in Crucea Domnului nostru Iisus Hristos! p.didel 
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              “Vrem spitale, nu catedrale!”,  strigatul unor oameni tradati 

    

 Pana acum s-au spus si s-au scris bune si rele 

despre Catedrala Mantuirii Neamului, ba 

chiar s-a compus si un cantec cu mesaj 

subliminal, acel “Dumnezeu iubeste lemnul si 

spatiile mici” al trupei Taxi daca va amintiti, 

ca sa nu mai pomenesc de cunoscutul slogan 

post-Colectiv: “Vrem spitale, nu vrem 

catedrale!”. De aceea, voi incerca sa exprim o 

opinie personala pe acest subiect, la ora 

aceasta catedrala fiind deja, dupa cum stiti,  

intr-un stadiu de lucru  foarte avansat.                                                                                                                                                                 

Ideea construirii unei catedrale marete  a 

aparut imediat dupa obtinerea independentei de stat din 1877, drept multumire pentru ELIBERAREA 

(MANTUIREA) NEAMULUI ROMANESC DE SUB JUGUL OTOMAN.  Regele Carol I a promulgat in 1884 

Legea Bisericii Catedrale din Bucuresti, insa vitregiile istorice nu au ingaduit  ridicarea unui astfel de 

edificiu. Dupa Marea Unire de la 1 decembrie 1918, regele Ferdinand a preluat si a reluat ideea 

construirii catedralei, in semn de multumire adus lui Dumnezeu atat pentru obtinerea independentei 

de stat, dar si pentru recenta infaptuire a statului national unitar roman. Pana in 1929 s-au propus nu 

mai putin de 12 amplasamente ale catedralei. Dupa ce, in sfarsit, parea ca s-au decis in privinta locului 

destinat construirii catedralei, la 11 mai 1929 acesta a fost sfintit intr-un cadru festiv, prin participarea 

Casei Regale, a membrilor guvernului, a reprezentantilor Bisericii, precum si a unui numar mare de 

credinciosi. Din pacate, in acest sens nu a mai urmat nimic din cauza crizei economice, a celui de-al 

doilea razboi mondial si a perioadei ateist-comuniste ce a urmat. Abia dupa 1990 patriarhul Teoctist a 

reactualizat ideea construirii catedralei si a fost pusa in aplicare  din 2010 de actualul patriarh Daniel.                                                                                                                                         

Dupa 1990 a existat o asteptata deschidere a institutiilor bisericesti catre societatea romaneasca.       

Tot de-atunci s-au construit, inclusiv din bani publici, multe lacasuri de cult si, o buna perioada de 

timp, nu a existat din acest motiv vreo opozitie sau revolta impotriva Bisericii. Acestea au inceput sa 

apara mai tarziu, pe masura ce era tot mai evident faptul ca reprezentantii Bisericii erau tot mai 

departe de popor si mai aproape de politicienii corupti. In toata aceasta perioada  au fost si realizari 

notabile, acestea fiind insa meritul exclusiv al preotilor si credinciosilor dedicati Bisericii, in timp ce,  

pe de alta parte, ierarhia superioara bisericeasca  ignora, ba chiar isi sfida cu aroganta proprii 

credinciosi, distantandu-se tot mai mult de ei si manifestand totala  lipsa de empatie. Sub pretextul 

“ascultarii” si-au  aservit in chip silnic preotimea de rand, iar pe aceia din preajma lor i-a transformat  

in slugi cu privilegii, care in schimbul obedientei totale primeau parohii cu potential financiar, 

importante functii administrative bisericesti, precum si  functii pentru sotiile, surorile, fratii sau 

prietenii preotilor consilieri, angajati ai centrelor eparhiale. 
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Toate acestea se intampla si astazi, in timp ce poporul si preotii de rand sunt tot mai cufundati in 

saracie, din acest motiv tot mai multi romani luand drumul pribegiei. In conditiile in care nu avem nici 

institutii ale statului care sa functioneze normal, nu avem scoli si spitale suficiente, pe cine sa-si verse 

of-ul bietul roman pentru toate aceste lipsuri?  Pe conspirationistii reali sau inchipuiti din afara tarii si 

ai Bisericii sau pe aceia foarte vizibili despre care stim siguri ca sunt corupti, chiar si in interiorul 

institutiilor bisericesti?! SLOGANUL “VREM SPITALE, NU VREM CATEDRALE!” NU E ATAT UN STRIGAT 

AL DUSMANILOR BISERICII IMPOTRIVA CATEDRALELOR, CAT ESTE STRIGATUL DIN SUBCONSTIENT AL 

UNUI POPOR CARE SE SIMTE TRADAT CHIAR SI DE SLUJITORII BISERICII. DACA AM FI AVUT SLUJITORII 

BISERICII ALATURI DE POPOR, NIMENI DIN POPOR N-AR FI MAI STRIGAT IMPOTRIVA BISERICII SI 

IMPOTRIVA CATEDRALEI MANTUIRII NEAMULUI. Cei 200 de milioane de euro estimati pentru 

construirea Catedralei nici nu reprezinta o suma atat de mare daca comparam, de exemplu, cu 

stadionul national Arena pentru care s-au alocat peste 235 milioane de euro si nimeni nu s-a mai opus 

acestei constructii! Ca sa nu mai vorbim de miliardele de euro scurse din ’90 incoace prin buzunarele 

celor aflati la putere! Asta ce inseamna?              

Ca in realitate nu atat banii alocati pentru 

catedrala sunt problema de fond, cat faptul ca 

majoritatea ierarhilor B.O.R. a reusit “cu succes” 

in tot acest timp sa atraga antipatia poporului pe 

care il pastoreste.                                                        

Banii alocati pentru catedrala sunt oare bani 

risipiti? Daca aceasta catedrala nu ne uneste intru 

Hristos ca neam, pot fi considerati bani pierduti. 

Insa in sens mamonic, catedrala este o investitie 

buna.  Sa ne gandim la catedralele din occident care atrag milioane de turisti si in jurul carora se invart 

alte afaceri si, bineinteles, sume importante de bani. Catedrala Mantuirii Neamului e din acest punct 

de vedere o buna investitie pe termen lung care poate atrage alte investitii si multi bani. Ramane de 

vazut daca va atrage si va uni si suflete! Insa din experienta de pana acum, societatile cu bunastare 

materiala nu prea au mers mana in mana cu bunastarea spirituala. Totusi cum ramane? Trebuia, ori 

nu trebuia sa se construiasca Catedrala Mantuirii Neamului? Pana acum catedrala asta mai mult ne-a 

dezbinat decat ne-a unit. INTAI TREBUIA SA SE ZIDEASCA CATEDRALA DIN INIMILE ROMANILOR, 

ADICA NOI, BISERICA ORTODOXA ROMANA CU IERARHI, PREOTI, CREDINCIOSI LAOLALTA SA FI 

REPREZENTAT O FORTA SPIRITUALA UNITA INTRU HRISTOS  SI-APOI ZIDURILE MATERIALE VENEAU DE 

LA SINE. IN FELUL ACESTA IMPLINEAM CU ADEVARAT TESTAMENTUL LASAT DE INAINTASII NOSTRI.  

ACUM NU NE RAMANE DECAT SA NE RUGAM CA ACEASTA CATEDRALA SA SE FINALIZEZE TOTUSI, SI 

CU TOTII SA ZIDIM SI CEALALTA CATEDRALA, A UNITATII IN DUH AL TUTUROR ROMANILOR DE 

PRETUTINDENI. Si sa nu judecam Biserica lui Hristos dupa pacatele slujitorilor ei! p. didel 
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  Zilele hramului nostru                                                                 

 In zilele de 8 si 9 septembrie 2018 au fost zilele hramului Misiunii Sfanta Maria. Cu aceasta ocazie am 

avut in mijlocul nostru pe I.P.S. Irenee Rochon, Arhiepiscop de Ottawa si al intregii Canada. Sambata  

dimineata s-a savarsit Sfanta Liturghie arhiereasca, iar dupa-amiaza ne-am rugat in cadrul Tainei 

Sfantului Maslu. A doua zi, duminica, a fost din nou Sfanta Liturghie arhiereasca dupa care ne-am 

bucurat cu totii de o agapa frateasca la care am avut ca oaspeti cunostinte si prieteni mai vechi din 

Whitby, Mississauga si Hamilton. Le multumim pe aceasta cale pentru ca au fost alaturi de noi si, nu in 

ultimul rand, va multumim si celor ce sunteti “de-ai casei” si v-ati ostenit sa fiti alaturi de noi si ne-ati 

ajutat sa pregatim aceasta masa festiva. Dumnezeu sa va bucure si sa va rasplateasca! p. didel 

                                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 


