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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 su-

ferinzi [i totodat\ indispensabil pentru misiunea [i

lucrarea preotului. Este vorba de sfântul l\ca[, cen-

trul 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 su-

ferinzii s\ se poat\ `narma cu putere de la Dumnezeu.

Dac\ la sate, `n ora[e sau `n capitalele ]\rilor sfin-

tele 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 aprin-

de 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 `nge-

nunchea `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 credin-

cios 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 persoa-

nelor 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\. Aceas-

ta conta mult `n misiunea oric\rui preot care, cu dra-

goste [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 so-

lu]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 te-

ren spa]iul repartizat. Tot `mpreun\ ne-am exprimat

p\rerea [i `n fa]a directorului general, domnul Hrisos-

tom 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 arhi-

ereu se `ngrijise s\ aduc\ `n spital, `n Vinerea Mare, la

slujba Sfântului Epitaf, spre bucuria bolnavilor in-

terna]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 adu-

sese 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 Prosco-

midiei, precum [i de vase liturgice. Unde s\ ne fi dus

s\ le c\ut\m? L\ca[ul de `nchin\ciune fusese amena-

jat la repezeal\, fiind unul mobil. ~n afar\ de aceasta,

nu dispuneam de resursele financiare necesare pen-

tru 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 pro-

blem\. ~n cazul nostru, solu]ia a venit din partea Mi-

tropoliei din Atena [i a Spitalului „Sfântul Sava”.

Cu mult\ dragoste, p\rintele arhimadrit Nicodim

Graikos, pe vremea aceea preot la Catedrala Mitro-

politan\ din Atena [i mai târziu mitropolit al Tebei [i

Livadia, [i-a asumat responsabilitatea de a ne `mpru-

muta 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 Kou-

tis, preot misionar al Spitalului Oncologic „Sfântul

Sava”, s-a oferit s\ ne `mprumute acoper\minte pen-

tru Sfânta Mas\ [i Proscomidiar. Dumnezeul s\-l odih-

neasc\ [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 spitalu-

lui, precum domnii Mihail Karvelas, Panos Efthi-

mopoulos, 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 bolna-

vilor c\, `n ziua urm\toare, duminic\, urma s\ se

s\vâr[easc\, pe acel hol la spitalului, Sfânta Litur-

ghie, 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 su-

fletul [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]u-

mirea 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
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mijloace bogate. ~n oricare dintre acestea pot fi ad-

mirate 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 credin-

cio[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 `nchi-

n\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 spitalu-

lui participa, nelipsit [i cu deosebit\ smerenie, [i




