
10 11www.jurnaluldeilfov.ro www.jurnaluldeilfov.ro09 - 15 ianuarie 2023 09 - 15 ianuarie 2023

Ca în fiecare an, pă-
rintele Ion Ciucă a fost 
alături de enoriașii Parohi-
ei Roșu, atât cu inima, cât 
mai ales cu povețe de folos 
sufletesc și cu numeroase 
surprize duhovnicești. Ca 
un părinte bun și iubitor, 
ca un adevărat învățător 
care-și călăuzește  fiii 
duhovnicești pe calea 
mântuirii, fostul paroh s-a 
rugat, alături de ceilalți 
preoți slujitori, pentru 
toți cei prezenți la rân-
duielile bisericești. Sobo-
rul condus de părintele 
Ion Ciucă a înălțat rugă-
ciuni la Ceruri pentru fa-
miliile acestor credincioși, 
pentru conducătorii țării 
noastre și pentru întreg 
poporul român, apoi a în-
demnat pe toți la întări-
rea în credință și i-a sfă-
tuit, încurajându-i să 
meargă pe calea virtuților 
creștine. Printr-o slujbă 
superbă, preoții le-au pus 
credincioșilor la îndemână 
harul, binecuvântarea și 
ajutorul lui Dumnezeu. Și, 
mai presus de toate, le-a 
sfințit viața, dăruindu-le 
apa cu puterile ei vinde-
cătoare, sfințitoare. Dar 
nu înainte de a arunca în 
aer trei porumbei albi, ca 
simbol al Duhului Sfânt, al 
păcii și armoniei, dar și ca 
semn al curățirii sufletelor 
credincioșilor prin smere-
nie.

”Tinda Raiului” 
a îmbogățit 
spațiul mirific al 
rugăciunii  

Așa cum și-au obișnuit 
credincioșii, preoții Paro-
hiei Roșu și-au întâmpi-
nat rugătorii la acest ma-
re praznic cu lăcașul îm-
brăcat în veșminte noi. 
Prin grija preoților, poar-
ta bisericii este străjuită 
de două clopote noi. Unul 
dintre acestea are peste 
600 de kilograme și a fost 
achiziționat cu ajutorul Pri-
măriei Chiajna și al Consi-
liului Local Chiajna, iar ce-
lălalt, care depășește 400 

de kilograme, a fost donat 
de familia de credincioși 
Ștefan și Dina, în memo-
ria unicei fiice care a mu-
rit la vârsta de 30 de ani. 
Așa a fost îmbogățită ac-
tuala clopotniță care adu-
ce oamenii mai aproape 
de Dumnezeu și de o viață 
mai bună. Fiii duhovnicești 
ai părinților slujitori de la 
Parohia Roșu, din comu-
na Chiajna, sunt acum 
chemați la rugăciune du-
minica și în toate zilele 
de sărbătoare, de șapte 
clopote automatizate ca-
re se fac auzite de către 
credincioși, de la depărta-
re. ”Tinda Raiului”, după 
cum este recunoscută de 
rugători, adăpostește sub 
bolta ei un adevărat tă-
râm liturgic și dă un plus 
de valoare acestui spațiu 
mirific, numai bun pen-
tru plecarea genunchi-
lor spre rugăciune. ”Ziua 
de Bobotează este, pen-
tru toți creștinii, o zi foar-
te importantă. Toate ce-
le Trei Persoane ale Dum-
nezeirii sunt prezente la 
acest moment deosebit 
din viața Mântuitorului și a 
noastră, a creștinilor. Mân-
tuitorul, la vârsta de 30 de 
ani, a venit să primeas-
că acest botez de care nu 
avea nevoie, dar a venit 
să împlinească legea și, 
iată, noi, de aproape două 
mii de ani, repetăm aceas-
tă slujbă, în amintirea mo-
mentului deosebit în ca-
re Mântuitorul Hristos a 
fost botezat. Foarte mulți 
spun că Agheasma Mare 

se ia numai în primele opt 
zile de la Bobotează. Nu 
vreau să îi contrazic, dar 
eu găsesc de cuviință că 
aceasta poate fi luată de 
creștini în momentele de-
osebite din viața lor și, mai 
ales, atunci când sunteți 
în suferință, când sunteți 
la pat și nu puteți să luați 
Sfânta Împărtășanie. Atâ-
ta doar, că trebuie puțină 
pregătire înainte, și anu-
me: Agheasma se ia nu-
mai pe nemâncate și cu 
vrednicie, cu credință. 

Aceasta se păstrează în 
vas curat. Noi ne-am pre-
gătit pentru dvs. cu sticle 
speciale pentru a nu con-
funda Agheasma atunci 
când puneți sticla între 
celelalte sticle din căma-
ră. Vă îndemn să faceți un 
gest frumos. Dacă știți pe 
cineva în spital sau bol-
nav în pat care nu are pe 
nimeni pentru a-i aduce 
Agheasma Mare, mergeți 
să-I duceți apa sfințită. 
Este foarte important ca 
dvs. să dați însemnătatea 

cuvenită acestei ape ma-
ri sfințite. Ea se folosește 
și de către preoți pentru 
sfințirea odoarelor, vase-
lor, pentru sfințirea biseri-
cilor. Pentru celelalte, es-
te recomandat să folosiți 
Agheasma Mică care se 
face cu alte ocazii – atunci 
când sfințiți casa, la Izvo-
rul Tămăduirii. Agheas-
ma nu se strică niciodată. 
În Georgia s-a descope-
rit o Agheasmă de aproa-
pe două mii de ani care, 
dusă la analize de labo-

rator s-a constatat că își 
păstrase toate calitățile. 
Nu avea modificări orga-
noleptice. Se poate stri-
ca atunci când este ținută 
într-un vas care nu a fost 
suficient de curat sau 
atunci când se lasă busu-
ioc în ea. Nu lăsați busu-
iocul în apa sfințită! Busu-
iocul se scoate din aceas-
tă apă și se ține la icoană 
în cursul anului. Fiind unul 
dintre cele 12 mari prazni-
ce Împărătești, vă îndemn 
pe toți ca să lăsați orice 
grijă, orice gând lumesc 
deoparte și să ne rugăm 
Sfintei Treimi ca în aceas-
tă mare zi de Bobotea-
ză să ne curețe de păca-
te, să ne ierte păcatele și 
să ne aducă numai bucurii 
în case tuturor creștinilor. 
Vă mulțumim tuturor ce-
lor care ne-ați fost ală-
turi și v-ați rugat împre-
ună cu noi în această zi 
frumoasă! Bunul Dumne-
zeu să vă binecuvânteze 
cu al Său Har și cu a Sa 
iubire de oameni. Suntem 
într-un an tulbure așa că, 
pentru anul în care tocmai 
am intrat doresc să fie pa-
ce în țară și în lume, apoi 
sănătate și toate celelal-
te lucruri bune pentru toți 
credincioșii. Îi mulțumim 
lui Dumnezeu pentru toa-
te câte ne dăruiește și 
sperăm să ne revedem la 
ocazii fericite cum a fost 
cea de astăzi, ori de câ-
te Dumnezeu ne permite”, 
a spus părintele Ion Ciu-
că, fostul paroh al Parohi-
ei Roșu, din comuna Chi-
ajna, cu prilejul acestui 
mare Praznic Împărătesc.

 A fost o 
sărbătoare a 
vindecării și a 
bucuriei

Despre minunile Bo-
botezei a vorbit și părin-
tele Bogdan Mărcucea-
nu. ”Când Ioan L-a bo-
tezat pe Hristos, Ceruri-
le s-au deschis și s-a vă-
zut ca o străfulgerare și 
un porumbel, adică Du-

hul Sfânt care a luat for-
ma acestei păsări curate 
și s-a coborât peste Mân-
tuitorul Hristos, iar vocea 
Tatălui s-a auzit din Ceruri 
spunând: ”Acesta este Fi-
ul Meu Cel iubit întru care 
bine am voit!”.  Iată, Epi-
fania sau Arătarea Dom-
nului – Fiul lui Dumnezeu 
în apele Iordanului, Du-
hul Sfânt care s-a coborât 
sub forma porumbelului 
și glasul Tatălui din Ceruri 
care mărturisește pe Fiul 
abia botezat. Această mi-
nunată sărbătoare, a bu-
curiei Botezului Domnului, 
este însoțită de o minu-

ne. Iordanul s-a întors de 
spaimă și tot așa a rămas 
în fiecare zi în care este 
prăznuit Botezul Domnu-
lui, din fiecare an, ca mi-
nunea aceasta să se repe-
te. Iordanul, într-adevăr, 
se întoarce pe porțiunea 
pe care Mântuitorul Iisus 
Hristos a fost botezat, nu 
mai curge din amonte în 
aval ci, curge din aval în 
amonte, pe o porțiune, de 
parcă fierbe. Cei care vor 
avea ocazia să ajungă la 
Iordan o să vedeți aceas-
tă minune care se repetă 
an de an”, a spus părin-
tele Bogdan Mărcuceanu.

actualitate actualitate

Chiajna. De 
Bobotează, în 
Parohia Roșu,

Cerurile s-au deschis lăsând loc Duhului Sfânt  să coboare peste credincioși pentru a le sfinți viețile
 Un sobor de preoți coordonați de părintele Ion Ciucă a sfințit apele de Bobotează  

Chemând asupra apei puterea Duhului Sfânt, aceasta a căpătat puterea de a sfinți viețile 
credincioșilor, casele și famiile acestora   

 Recunoscută sub denumirea de Agheasma Mare, apa sfințită la Bobotează nu se strică niciodată și este 
benefică în special oamenilor cu probleme de sănătate  

Botezul Domnului din data de 6 ianuarie a 
fost prilej de mare bucurie duhovnicească 
pentru credincioșii Parohiei Roșu, din 
comuna Chiajna. Părintele paroh Ioan 
Alexandru Ciucă, actualul paroh al bisericii, 
împreună cu părintele Ion Ciucă, fostul 
paroh al lăcașului de cult, părinții slujitori 
Bogdan Mărcuceanu și Petrișor Simion   
le-au pregătit celor ce au ales să se 
reculeagă în sfânta așezare creștină, un 
buchet superb de rugăciuni pe care l-au 
închinat Sfintei Treimi și Sfântului Ioan 
Botezătorul, făcând din slujba Marelui 
Praznic Împărătesc de aici, o sărbătoare cum 
alta nu-i, în care Cerul s-a unit cu Pământul.

Ionela ChIrCu


