


2

un an din viaţa noastră cu bucuriile 
şi neîmplinirile lui, cu frământările, 
cu biruinţele şi scăderile noastre. 
Se cuvine, dar, să-I mulţumim lui  
Dumnezeu că ne-a mai dăruit încă un an 
la şiragul vieţii şi să-L rugăm să ne mai 
îngăduie încă, să putem lucra stăruitor 
la mânuirea noastră. Se cuvine, dar, 
să-I aducem slavă pentru realizările 
minunate care-au avut loc în parohia 
noastră. Aş trece la realizări bucuria 
cea mare că după 7 ani am reuşit să 
intrăm în biserica cea nouă. Trebuie 
să mulţumim tuturor celor care au fost 
alături de noi în aceşti 7 ani de mari 
frământări şi de muncă stăruitoare, 
de eforturi financiare şi de răbdare 
covârşitoare. Îmi trec prin minte rând 
pe rând venerabili creştini care au 
 trudit alături de noi şi care n-au ajuns 
să guste bucuria noastră, dar îi avem 
continuu în rugăciuni. Mă năpădesc 
amintirile lor sfinte şi dorinţa lor 
sinceră de a prinde momentul în care 
vom putea vedea crucea pe biserică. 

Apoi încă mai am stăruitor în minte 
chipul şi sufletul cald al celor care de 
multe ori ne-au dat, poate, din puţinul 
bănuţ pe care-l aveau pentru existenţă. 
Ce suflete alese, ce oameni minunaţi! 
Au ştiut să-şi înveşnicească numele 
prin jertfa lor şi prin dragostea pe care 
au arătat-o Mântuitorului şi Bisericii 
Lui! Nu pot să trec cu vederea ilustrele 
personalităţi din conducerea statului şi 
a primăriei, care au sprijinit substanţial  
munca noastră. Rog pe Bunul  
Dumnezeu ca cei pe care i-am scris în 
Cartea de Aur să rămână de-a pururi 
scrişi şi în Cartea Vieţii. Am reuşit 
împreună să facem paşi uriaşi pe ni-
sipul veşniciei şi să scriem pagini de 
adevărat eroism creştin. 

Acum, când suntem în anul milei 
Domnului 2009, nenumărate sarcinile 
care ne stau înainte, ele manifestându-
se în diferite sectoare cum ar fi: sec-
torul administrativ - gospodăresc, 
unde ne propunem să începem pictura 
bisericii şi să facem o capelă, prin care 
să venim în ajutorul comunităţii, sec-
torul cultural, unde am pus început 
bun apariţiei acestui Buletin Parohial. 
Ne gândim şi la un şir de conferinţe 
pe diverse teme prin care să punem în 
lumină învăţătura nemuritoare a biseri-
cii noastre străbune. Apoi, pe tărâm 
social, ne dorim construcţia unei case 
sociale în care să ne putem desfăşura 

activitatea social – filantropică, preo-
cupare esenţială a bisericii. Am dori 
să diversificăm activităţile cu tine-
retul, oferind meditaţii la materiile 
principale şi ne vom ocupa în chip 
deosebit de proiectul «Iisus Hristos 
împărtăşit copiilor». În acest sens, în 
cadrul bisericii noastre, funcţionează 
centrul de zi «Acoperământul Maicii 
Domnului» şi o şcoală dotată la stan-
darde europene pentru desfăşurarea 
acestor activităţi. Totodată, pentru 
descoperirea noilor talente, biseri-
ca noastră are un cerc de pictură şi,  
într-un viitor nu prea îndepărtat, în 
căutarea vocilor de excepţie, vom face 
repetiţii cu copiii dotaţi din cadrul  
parohiei.

Sunt numai câteva gânduri, mai sunt 
şi altele, însă vi le vom comunica lunar, 
prin intermediul acestui Buletin.

Şi pentru că suntem la început de 
an, să ne vedem şi scăderile. În lupta 
cu păcatul ar fi trebuit să ne împotri-
vim până la sânge, să subliniem mai 
mult cât de nociv este păcatul în viaţa 
omului. Păcatul, după sfinţii părinţi, 
este un accident cosmic, deoarece de la 
el încep şi răul din oameni şi catastro-
fele din lumea înconjurătoare. Poate 
că anul acesta e momentul să fim mai 
vigilenţi ca altădată, să biciuim păcatul, 
să cultivăm în locul lui virtuţile care  
zidesc, înnoiesc, întemeiază şi sfinţesc. 

În anul care a trecut, ca  
o binecuvântare de la Dum-
nezeu pentru truda pe care 
au purtat-o enoriaşii noştri, 
Patriarhul Bisericii noas-
tre a hotărât să avem un 
al treilea hram, pe Sfântul  
Cuvios Paisie de la Neamţ. 

Este un mare dar pentru biserica 
noastră să avem ca ocrotitor un aseme-
nea sfânt, un om al rugăciunii, al sme-
reniei, al ascultării, al jertfei, un om 
al cărţii, un mare eremit, deschizător 
de drumuri în cultura românească şi 
europeană. Vom avea posibilitatea 
anul acesta să vă punem la suflet viaţa 
lui, opera lui, idealurile lui. Un hram 
care ne obligă la mult şi ne cheamă 
la un altfel de existenţă, una plăcută 
lui Dumnezeu şi pusă în slujba nea-
mului şi a Bisericii. Vă închipuiţi cât 
de vie trebuie să fie biserica noastră 
şi ce duh de înnoire trebuie să aibă? 
La câtă sfinţenie suntem chemaţi şi la 

ce înalţime duhovnicească trebuie să  
ajungem! 

Nu mai lungesc cuvântul meu, dar ţin 
să mulţumesc tuturor celor care au spri-
jinit activitatea parohiei noastre, celor 
care au frecventat cu regularitate biseri-
ca, celor care ne-au acordat încredere şi 
ne-au arătat multă dragoste. Dumnezeu 
să le răsplătească tuturor după măsura 
râvnei lor.

În chip deosebit ţin să mulţumesc 
distinşilor colegi, părintele Ristache 
Alexandru şi părintele Moraru Eugen, 
pentru frumoasa activitate desfăşurată 
în biserica noastră. Alese mulţumiri şi 
dumnezeieşti armonii Coralei Domi-
nus, conduse de domnul Niţă Mihai  
Gabriel, care ne-a încântat de 7 ani cu 
cele mai frumoase partituri, alese din 
tezaurul inestimabil al bisericii noas-
tre. Aduc pe această cale călduroase 
mulţumiri domnilor cântăreţi Simion 
Ionuţ şi Preda Cristinel pentru truda 
depusă în anul care a trecut şi rog pe 
Dumnezeu să le dea putere să iasă bi-
ruitori în lupta cu greutăţile vieţii. 
Mulţumesc în chip deosebit Consiliului 
Parohial, domului epitrop Costel Bîr-
leanu şi Comitetului Parohial pentru 
excepţionala prestaţie în slujba biseri-
cii. 

Gândul meu de mulţumire şi apre-
ciere se îndreaptă şi către distinsele 
doamne preotese care discret au rămas 
în biserică, sprijind activitatea ei după 
putere, dar evidenţiindu-se prin ale-
sele calităţi morale. Ţin să mulţumesc, 
de asemenea, tuturor colaboratorilor 
mei în toate activităţile desfăşurate şi 
care, din modestie, nu-mi îngăduie să le 
pomenesc numele. 

Nu închei până nu mulţumim lui 
Dumnezeu care ne-a socotit vrednici 
şi ne-a pus să-I slujim. Lui fie slava în 
veci, amin!

Preot Paroh Dinu Pompiliu

cuvant de anul nou
l

a cumpăna dintre ani, ca orice 
buni creştini, ar trebui să ne  
facem bilanţul. A mai trecut 
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într-o lume care pe zi ce trece îşi pierde 
valorile, îşi pierde simţul apartenenţei la 
un neam demn şi vrednic şi la o Biserică 
vie şi lucrătoare. Stă asupra noastră da-
toria de a păstra într-o formă nealterată 
toate darurile pe care Dumnezeu le-a 
făcut poporului nostru şi Bisericii noa-
stre, să ne cinstim vrednicii înaintaşi, 
să ne cultivăm tradiţiile şi să scoatem la 
lumină valorile nepieritoare ale Biseri-
cii noastre strămoşeşti, spre a fi pildă de 
urmat copiilor noştri, în mâinile cărora 
stă viitorul acestui neam încercat.

Cateheza creştină s-a născut odată cu 
zorii creştinismului, avându-l întemei-
etor pe Însuşi Hristos, iar ca izvor fun-
damental, Evanghelia Sa. Pe lângă slu-
jirea arhierească şi cea conducătoare, 
slujirea învăţătorească - egală cu 
primele două în importanţa lor mân-
tuitoare – este evidenţiată pre-gnant 
de către evanghelişti, Mântuitorul fi-
ind numit “Învăţătorul” sau “Rabi”, 
apelativ pe care El însuşi l-a confirmat: 
“Voi Mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi 
Domnul şi bine ziceţi, că sunt”. Spre de-
osebire de păgânism, creştinismul e o 
religie–învăţătură şi trebuia să aibă, în 
consecinţă, un învăţător religios. 

Dacă ne raportăm la conţinutul 
învăţăturilor Sale, trei sunt marile teme 
conturate în slujirea Sa didactică: Dum-
nezeu, lume şi om. 

Locul activităţii catehetice era peste 
tot unde ascultătorii dovedeau recep-
tivitate, iar metodele catehizării Sale 
anticipează, în sâmbure, cele mai efi-
ciente principii şi mijloace ale peda-
gogiei moderne. Modul desfăşurării 
învăţământului hristic a fost unul sim-
plu, apropiat, plin de iubire si compa-
siune, de demnitate, măreţie şi forţă 
spirituală. 

Cateheza creştină continuă odată cu 
primele veacuri creştine. Formaţi la 
“Şcoala catehetică” a Mântuitorului, 
Sfinţii Apostoli, ascultători ai porun-
cii Sale “Mergând, învăţaţi toate nea-
murile...”, au continuat misiunea Sa 
catehetică rânduind episcopi, preoţi 
şi diaconi, pentru plinirea slujirii 
învăţătoreşti. Cu toate că Sfinţii Apos-
toli erau înţelepţi, factorul esenţial în 
demersul lor catehetic nu se leaga, însă, 
de o anumită ştiinţă pedagogică, ci de 
o neţărmurită dragoste faţă de Hristos, 
dar şi faţă de cei cărora le propovăduiau. 

Cateheza începută din vremea Mân-
tuitorului se va continua apoi cu im-

portantele şcoli catehetice de la Alex-
andria, Antiohia, Ierusalim, Cezareea 
Palestinei, Edesa Siriei, Şcoala Apuse-
ano-Africana şi, bineinţeles, cu şcolile 
mănăstireşti. între ai căror iniţiatori 
amintim pe Sfântul Pavel din Teba, 
Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Paho-
mie cel Mare şi Sfântul Vasile cel Mare.

În ceea ce priveşte cateheza creştină 
post-patristică, amintim pe: Sfântul 
Teodor Suditul (759 - 826) şi Sfântul 
Simeon Noul Teolog (949 - 1022).

Şi nu putem încheia scurta trecere în 
revistă a istoriei catehezei creştine fără 
să amintim şi despre câteva repere ale 

învăţământului catehetic românesc: 
începem cu prima şcoală românească 
ortodoxă, atestată documentar la 
1940: Şcoala din Scheii Braşovului. 
Continuăm cu Sfântul Neagoe Basarab 
şi Învăţăturile către fiul său, Teodosie, 
cu Mărturisirea de credinţă a lui Petru 
Movilă, cu Cazania lui Varlaam, Noul 
Testament de la Bălgrad (prima ediţie 
românească integrală a Noului Testa-
ment), Biblia de la 1688 (prima ediţie 
în limba română Sfintei Scripturi), 
Psaltirea în versuri a mitropolitului 
Dosoftei şi multe, multe altele.

Fără pretenţia de a se încrie în linia de 
excepţie şi hotărâtoare a capodoperelor 
amintite mai sus, buletinul nostru paro-
hial se doreşte a fi un mijloc practic de 
catehizare în Biserică.

Aşadar, necesitatea unui buletin 
parohial este aproape vitală. Căci dacă 
nu vom pune noi, ortodocşii, în mâinile 
credincioşilor noştri măcar o publicaţie 
cu învăţătura cea mântuitoare, le vor 
pune sectarii foile şi broşurile lor pline 
de otravă ucigătoare de suflete!

Preaiubiţi credincioşi ai bisericii no-
astre, vă invităm, aşadar, să parcurgeţi 
cu dragoste şi cu interes paginile bu-
letinului nostru. Ele vă vor ţine la 
curent cu problemele parohiei nostre, 
cu realizările şi cu scăderile, cu pro-
gramul slujbelor, cu alte ştiri de interes 
general, cu donaţiile primite, cu plan-
urile noastre pe termen scurt, mediu 
şi lung. De asemenea, lunar veţi găsi 
în publicaţia noastră un cuvânt pasto-
ral, legat de o anumită sărbătoare, veţi 
găsi eseuri pe teme religioase şi cul-
tural – educaţionale, poezii, fotografii, 
scurte comentarii asupra evenimente-
lor mai importante, răspunsuri la unele  
probleme semnalate şi multe alte 
informaţii de interes. Ne stă înainte o 
muncă grea, dar frumoasă. 

De asemenea, rugăm pe fiecare din-
tre dumneavoastră care are idei sau  
sugestii pentru buletinul nostru paro-
hial să nu stea deoparte, ci să ni se 
alăture în munca noastră oricând 
doreşte. Toate relaţiile despre această 
publicaţie vo fi găsite la Cancelaria 
Parohială, unde puteţi şi depune arti-
colele dumneavoastră.

Cu nădejdea că demersul nostru va 
fi unul plăcut lui Dumnezeu şi de folos 
credincioşilor noştri de azi şi de mâine, 
rugăm pe Bunul Dumnezeu să bine-
cuvinteze munca şi parohia noastră 
iubită!

Preot Paroh Dinu Pompiliu 

importanta

buletinului

p a r o h i a l

b
uletinul parohial reprezintă un 
mijloc de catehizare deosebit 
de important în zilele noastre,  

“Exigenţele lumii moderne 
au crescut şi din alte punc-
te de vedere. Se cere în plus 
cultură.[...] Lumea de astăzi 
a început să vrea altceva, 
vrea argumente, vrea logică, 
vrea o desfăşurare de idei, 
stil sobru şi căutat, nu se mai 
mulţumeşte cu retorici ieftine 
şi cu floricele”.



Cuvântul “ctitor” provine 
din limba slavonă şi înseamnă 
persoană care suportă în total 
sau în parte cheltuielile pentru  
ridicarea şi înzestrarea unei 
biserici sau a unei mănăstiri. 
În această publicaţie dorim să 
punem în evidenţă contribuţia 
extraordinară pe care au avut-o la 
zidirea bisericii câteva firme şi per-
soane care au susţinut substanţial 
activitatea noastră, cu menţiunea 
că lucrul acesta îl facem numai 
cu îngăduinţa celor care au făcut 
această jertfă. Sunt şi persoane 
care au contribuit şi care doresc 
să rămână anonime. Dumnezeu 
să le răsplătescă pentru jertfa lor, 
iar noi îi purtăm în suflet pentru 
discreţie. 

Nu putem începe acest lucru 
până nu trecem la loc de frunte 
pe doamna Atena Valentina 
Popescu, cea care, din dragoste 
pentru Dumnezeu, a dăruit tere-
nul pe care astăzi se află biserica şi 
şcoala şi a lăsat prin testament şi 
alte terenuri spre vânzare, ca din 
sumele obţinute să se construiască 
vechea biserică. Un act unic în 
frumuseţe, care vorbeşte despre 
credinţa acestei femei, despre dra-
gostea ei faţă de Dumnezeu, faţă 
de oameni şi mai ales faţă de două 
instituţii fundamentale: biserica 
şi şcoala. Pomenirea ei va fi de-a 
pururi în biserica noastră!

Nu numai biserica noastră a 
fost înzestrată cu asemenea danii, 
ea este aceea care a sprijinit mult 
şi activitatea Mănăstirii Cernica. 
Osemintele sale se află depuse în 
gropniţa bisericii Sfântul Lazăr 
de la Mănăstirea Cernica. Veşnică 
să-i fie pomenirea şi numele ei să 
rămână de-a pururi în rugăciunile 
noastre! Prin gestul ei, Antena 
Valentina Popescu îşi înscrie nu-
mele alături de marii ctitori ai nea-
mului nostru.

Pentru a nu trece sub anoni-
mat marile contribuţii ale altor 
personalităţi, buletinul nostru 
parohial va continua să publice 
numele tuturor celor care au 
susţinut substanţial lucrările  
bisericii de care ne bucurăm astăzi 
cu toţii.

Parohia Şerban Vodă îşi are începutu-
rile pe la jumătatea secolului al XX-lea, 
într-o perioadă în care sfintele locaşuri 
de cult şi oamenii rugători erau pândiţi 
de mari încercări. Această parohie, 
desprinsă teritorial de Parohia Buna 
Vestire Belu, se află situată la marginea 
de sud a Bucureştiului, pe şoseaua Giur-
giului, şi cuprinde o parte din teritoriul 
fostei comune Şerban Vodă, de la care 
îşi trage şi numele.

Parohia Şerban-Vodă a luat fiinţă 
în anul 1940, sub arhipăstorirea vred-
nicului de pomenire Patriarh Nicodim 
Munteanu.

Dacă spaţiul este punctat de  
biserici, înseamnă ca un loc lipsit de 
biserică este un loc neîmplinit şi gol. 
Nevoile sufleteşti ale celor din această 
zonă au început să-şi spună cuvântul 
în momentul în care apare aici prima 
capelă. Astfel se face că în anul 1941, 
această capelă, aşteptată tainic de su-
fletele credincioşilor, s-a amenajat în 
ateneul şcolii. Spre marea bucurie a 
închinătorilor, capela a fost sfinţită de 
către Arhiereul Veniamin Pocitan.

Un an mai târziu, în 1942, credincioşii 
din Şerban Vodă s-au putut închina în-
tr-o a doua capelă, de astă dată zidită ca 
o micuţă biserică de lemn. Ridicată în 
imediata apropiere a bisericii actuale, 
cea de-a doua capelă a fost sfinţită 
de către Protopopul Traian Costea. 
Pe locul acestei capele astăzi se află o 
Sfântă Cruce.

La data de 22 august 1943 s-a pus 
piatra de temelie a noii Biserici Şerban 
Vodă, de către Prea Cucernicul Pro-
topop Traian Costea, asistat de un so-

bor de preoţi şi diaconi. Trei ani mai 
târziu, la 15 august 1946, biserica va 
fi dată cultului,  sfinţirea   provizorie  
făcându-se de către Părintele Dragotă 
Grigore. Biserica era construită în plan 
triconic, cu pronaos supralărgit, cu o 
turlă mare deasupra pronaosului şi un 
turn clopotniţă de plan pătrat peste ves-
tibul.

Între anii 1943 şi 1964, cu voia şi 
din mila lui Dumnezeu, ziditu-s-a  
Biserica Şerban Vodă, spre mângâierea 
şi mântuirea multora. Pusă sub 
ocrotirea Prea Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu, drept hram alegându-se 
ziua de “Adormirea Maicii Domnului”, 
această sfântă biserică s-a ridicat înde-
osebi prin munca şi strădania Părintelui 
Dragotă Grigore, pe terenul donat de 
Atena Valentina Popescu, cu fonduri 
lăsate prin testament de către ctitoră, şi 
prin daniile credincioşilor.

Pictarea în frescă a bisericii a fost 
executată între anii 1953-1959, de către 
pictorii Gheorghe Roşu şi Dumitru 
Nicolaide. În anul 1962 s-a executat 
împrejmuirea cu gard a bisericii, iar în 
anul 1964 se va construi un mic pridvor 
la intrarea în biserică. Aceste lucrări se 
datorează preotului paroh Dragotă Gri-
gore.

În ziua de 10 mai 1970, în timpul 
arhipăstoririi Patriarhului Justinian 
Marina, va avea loc târnosirea aces-
tui sfânt lăcaş - Biserica Şerban Vodă. 
Slujba de sfinţire a fost oficiată de 
Preasfinţitul Episcop Doctor Antim 
Nica Târgovişteanul, Vicar Patriarhal, 
însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi. 
La solemna slujbă de sfinţire a partici-

Ctitori si
donatori
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pat şi Inalt Preasfinţitul Sarchizian, Mi-
tropolit al Libanului, Rector al Institu-
tului Teologic din Beirut, aflat în ţara 
noastră ca oaspete al Bisericii Ortodoxe 
Române.

Căderea comunismului a 
adus şi întoarcerea oamenilor la  
Dumnezeu şi la Biserica Sa. Odată cu  
Revoluţia din 1989, cu harul lui  
Dumnezeu şi prin strădania şi devo-
tamentul preoţilor slujitori ai acestui 
sfânt locaş, comunitatea de credincioţi 
va spori din ce în ce mai mult. Între 
anii 1995-2000, la intrarea în curtea 
bisericii s-au construit două încăperi, 
una servind drept pangar, iar alta drept 
cancelarie parohială.

În anul 2001 s-a început construcţia 
noii biserici, ridicate peste cea 
existentă, paroh fiind Prea Cucernicul 
Preot Niculescu Alexandru. Lucrările 
au continuat în timpul Prea Cucernicu-
lui Preot Paroh Ristache Alexandru. Cu 
ocazia unei vizite de lucru în România, 
Patriarhul Petru al Alexandriei şi al în-
tregii Africi a pus piatra de temelie la 
pridvorul noii biserici. În zidurile bise-
ricii au fost puse şi bucăţi de cărămidă 
aduse din ruinele celor 7 biserici ale 
Apocalipsei. Lucrările exterioare s-au 
finalizat sub grija şi directa coordonare 
a Prea Cucernicului Protoiereu Dinu 
Pompiliu şi prin ajutorul nemijlocit 
al Primariei Capitalei, urmând ca din 
2009 să înceapă lucrările de pictură.

Comunitatea credincioşilor de la  
Biserica Şerban Vodă este o comuni-
tate vie, la Sfânta Liturghie şi la Sfin-
tele Sluj-be participând împreună 
credincioşi tineri şi vârstnici, părinţi 
şi copii. Creştinii sunt prezenţi mai tot 
timpul în Sfânta Biserică, deşi program-
ul fiecaruia este destul de încărcat, într-
o lume care caută să ne răpească până şi 
ultimul minut de odihnă. Sfintele slujbe 
se săvârşesc cu regularitate de-a lun-
gul săptămânii, credincioşii nelipsind 
niciodată din rugăciunile părinţilor slu-
jitori.

Activităţile sociale ale Parohiei 
Şerban Vodă includ vizite la căminele 
de bătrâni, ajutorarea celor sărmani, 
un cuvânt bun pentru cei în necaz. În 
anul 2008 s-au făcut toate demersu-
rile şi s-au obţinut autorizaţiile pentru 
construcţia unui aşezământ social şi 
a unei capele dotate la standarde eu-
ropene. Căminul social va cuprinde: 
o cantină socială, o grădiniţă pentru  
copii, trei apartamente pentru slujitori 
şi 26 de locuri pentru asistaţii social. 

 Biserica Şerban Vodă propovăduieşte 
atât cu cuvântul cât şi cu fapta, spre 
luarea-aminte “a celor ce au urechi de 
auzit şi ochi de văzut”.

Preot Paroh Dinu Pompiliu

Zi de mare însemnătate naţională, 
24 ianuarie 1859 reprezintă prima 
Unire a Principatelor Moldovei şi 
Munteniei, actul solemn al acestui 
eveniment grandios fiind înfăptuit 
odată cu dubla alegere a domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza, ce a avut loc 
la Bucureşti.

Devenind domnitor, Cuza a obţinut 
prin demersurile sale recunoaşterea 
dublei alegeri (de pe 5 şi 24 ianu-
arie) şi a “Micii Uniri” (cum a mai 
fost denumită de istorici) din partea 
Marilor Puteri, punîdu-se bazele 
înfăptuirii României moderne.

În timpul domniei sale, a fost 
desăvârşită Unirea Principatelor 
printr-o serie de acte de guvernământ 
ca: numirea unui singur guvern, con-
topirea adunărilor de la Iaşi şi Bucur-
esti într-un parlament unic şi stabili-
rea capitalei noului stat la Bucureşti 
(1862).

La data de 24 ianuarie 1862  
Alexandru Ioan Cuza va proclama 
unirea deplină printr-un discurs 
ţinut întregii naţiuni: “Unirea este 
îndeplinită. Naţionalitatea Română 
este   întemeiată.   Acest   fapt   mareţ,
dorit la generaţiunile trecute, 
aclamat de Corpurile 

Legiuitoare, chemat cu caldură de 
noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă, 
de Puterile garante şi s-a înscris în 
datinile Naţiunilor. Dumnezeul 
părinţilor noştri a fost cu ţara, 
a fost cu noi. El a întărit silinţele 
noastre prin înţelepciunea poporului 
şi a condus Naţiunea către un falnic 
viitor. În zilele de 5 şi 24 Ianuarie aţi 
depus toată a voastră  încredere în 
Alesul naţiei, aţi întrunit speranţele 
voastre într-un singur Domn. Ale-
sul vostru vă dă astăzi o singură 
Românie. Vă iubiţi Patria, veţi  şti a o 
întări. Să trăiască Romania!”

Primul domnitor al României mo-
derne s-a stins din viaţă departe de 
ţară, în Germania, la data de 15 mai 
1873 şi a fost înmormântat la moşia 
lui din Ruginoasa. 

Antoanela Lucia Georgiana,
Licenţiată în istorie

24 ianuarie 1859
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sfantul

v a s i l e

cel mare

Rândurile care urmează le închinăm 
în gând de pomenire acestui strălucit 
Părinte al Bisericii la împlinirea, anul 
acesta, a 1630 de ani de la trecerea sa 
la Domnul. 

De asemenea, în titulatura Patriar-
hului Bisericii Ortodoxe Române este 
menţionat ca titlu onorific „locţiitor al 
tronului Cezareii Capadociei”, fapt ce 
exprimă cinstirea deosebită de care s-a 
bucurat Sf. Vasile cel Mare în rândul 
credincioşilor şi ierarhilor din ţinuturile 
româneşti, dar şi relaţiile deosebite ale 
Bisericii noastre cu scaunele episcopale 
din Capadocia şi, desigur, cu Patriarhia 
ecumenică din Constantinopol, de-a 
lungul timpurilor.

Sfântul Vasile cel Mare este unul 
dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii 
lui Hristos şi un reprezentant strălucit 
al gândirii, teologiei şi spiritualităţii 
creştine din sec. IV d.Hr.

S-a născut în anul 330 d.Hr. în Ceza-
reea Capadociei, părinţii săi Vasile şi 
Emilia fiind model de vieţuire creştină 
şi binecuvântaţi de Dumnezeu cu mulţi 
copii, dintre care 5 şi-au dedicat mai 
târziu viaţa slujirii lui Dumnezeu şi au 
devenit sfinţi.

Înzestrat de Dumnezeu cu daruri 
deosebite, dornic de cunoaştere şi 
înţelepciune, tânărul Vasile, ca o albină 
harnică a trecut prin şcolile vremii sale 
din Neocezareea Pontului, Cezareea Ca-
padociei, Nicomidia, Constantinopol, 
ajungând apoi, în jurul anilor 350, la 

Atena, urmând studii superioare de 
retorică, filosofie, ştiinţe şi medicină, 
dobândind o aleasă şi vastă cultură 
laică şi creştină. Aici, la Atena, va lega 
o strânsă prietenie cu alt mare capa-
docian, cu Sf. Grigorie de Nazianz, pe  
care-l cunoscuse mai dinainte, în Ceza-
reea, şi împreună vor cunoaşte două 
drumuri ale formării lor: al Bisericii şi 
al Şcolii.

Fire sensibilă şi retrasă, iubitor de 
linişte, om al rugăciunii, blând şi smerit, 
s-a simţit atras spre viaţa călugărească, 
monahală. De aceea, călătoreşte în Siria, 
Palestina, Egipt, hrănindu-şi sufletul 
din cuvintele şi împlinirile duhovniceşti 
ale marilor asceţi şi eremiţi ai timpului 
său. După ce este hirotonit preot, se 
retrage în regiunea Pontului, pe valea 
râului Iris, intră în viaţa monahală, în-
deletnicindu-se cu postul, rugăciunea, 
privegherea şi studiul Sfintei Scripturi.

Dar pentru Biserică vremurile 
erau grele, corabia lui Hristos era 
ameninţată de valuri puternice atât din 
partea necredincioşilor, cât mai ales 
din partea unor eretici care susţineau 
şi promovau învăţături greşite despre 
dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu şi a 
Duhului Sfânt. Înţelegând că unitatea 
Bisericii şi adevărurile de credinţă tre-
buie apărate şi că era nevoie de slujitori 
plini de râvnă şi dăruiţi până la jertfă 
chemării şi misiunii lor, Sfântul Vasile 
şi prietenul său, Grigorie, părăsesc Pon-
tul şi tihna vieţii mănăstireşti şi se pun 
în slujba Bisericii. 

În Cezareea a înfiinţat primul 
aşezământ de asistenţă socială 

pentru cei bătrâni şi bolnavi,  
numit Vasiliada, fiind în mijlocul ce-
lor suferinzi şi neajutoraţi, oferindu-le 
acestora adăpost, hrană, medicamente, 
pe mulţi dintre aceştia slujindu-i cu 
mâinile sale, urmând în faptă exemplul 
Mântuitorului Hristos. A arătat iubire 
jertfelnică pentru cei aflaţi în suferinţă, 
personal împărţind restul de avere pe 
care o mai avea şi îndemnând pe cei 
bogaţi să fie milostivi, să-i ajute pe cei 
săraci şi aşa să-şi agonisească comoară 
nestricăcioasă în împărăţia lui Dumne-
zeu.

În anul 373 Sfântul Vasile cel Mare se 
adresa, printr-o scrisoare, guvernatoru-
lui Sciţiei Mici (Dobrogea), Julius Sora-
nus, rugându-l pe acesta să-i trimită în 
Capadocia sfintele moaşte ale Sf. Sava, 
martirizat în râul Buzău la 12 aprilie 372 
d.Hr.

De la Sf. Vasile cel Mare ne-a rămas 
şi Sfânta Liturghie care îi poartă nu-
mele şi se săvârşeşte în cultul liturgic al  
Bisericii noastre Ortodoxe de 10 ori 
pe an, cuprinzând, desigur, şi ziua 
prăznuirii sale, 1 ianuarie.

Sfântul Vasile cel Mare s-a stins din 
viaţă în plină putere creatoare, la vârsta 
de 49 de ani, în data de 1 ianuarie 379.

Este prăznuit de Biserica Ortodoxă 
pe 1 ianuarie, dar şi pe 30 ianuarie, 
la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, 
împreună cu Sf. Grigorie de Nazianz 
(sau Teologul) şi cu Sf. Ioan Gură de 
Aur.

Pr. Eugen Moraru

Anul 2009 – prin 
hotărârea Sfântului 
Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române – este Anul  
jubiliar comemorativ 
închinat Sfântului Vasile 
cel Mare şi Sfinţilor 
Părinţi Capadocieni.

Enoriaşi ai Parohiei Şerban Vodă în pelerinaj în Capadocia, la biserica 
unde s-a săvârşit botezul Sfântului Vasile cel Mare
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„Eu sunt păstorul 
cel bun. Păstorul cel 
bun îşi pune sufletul  
pentru oile sale.”

Ioan, 10.11.

Călătorind prin deşertul uscat şi 
aspru al Iudeii, ca prin deşertăciunea 
nemiloasă a acestei vieţi, îţi rânduieşte 
Preamilostivul Dumnezeu o oază 
de răcoare sufletească, mereu vie şi 
proaspătă: Sfânta Mănăstire a lui 
Teodosie cel Mare. Este aici liniştea 
ce urmează tuturor răspunsurilor şi 
ostenelilor, este aici odihna de după 
înfrigurarea luptelor, seninătatea şi 
zborul de după focul cel curăţitor al  
lacrimilor.

Cine eşti tu, preaminunatule între 
sfinţi, fericit preacuvios Teodosie? „Eu 
sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun 
îşi pune sufletul pentru oile sale.”

S-a născut în Mogorion, un sat din 
vechiul tărâm al Capadociei, din părinţi 
binecredincioşi: Proieresie şi Evloghia. 
Încă din tinereţe a lăsat toate „ca pe 
Hristos să-L dobândească” şi a luat 

drumul Ierusalimului. Mergând spre 
Sfânta Cetate, l-a întâlnit pe Sfântul 
Simeon Stâlpnicul, care i-a proorocit că 
va fi mare păstor de suflete, iar această 
proorocie avea să-l urmărească toată 
viaţa. În acea vreme domnea împăratul 
Marchian, iar la Calcedon se ţinea al  
IV-lea Sinod Ecumenic (451). 

Tânărul Teodosie a intrat în cinul  
monahal sub ascultarea stareţului 
Longhin, care-şi avea chilia pe lângă 
Turnul lui David din Ierusalim. 
Vieţuind acolo în supunere a fost 
ales de Domnul şi trimis de stareţul 
său cu binecuvântare să îngrijească 
biserica Preacuratei Născătoare de  
Dumnezeu zidită de o binecredinciosă 
femeie, anume Glicheria. Supărat de 
mulţimile ce veneau la dânsul, „a fugit 
şi s-a sălăşluit în pustie”, găsindu-şi 
liniştea în peştera în care s-au odihnit 
magii venind de la Betleem. 30 de ani 
s-a nevoit nemâncând pâine, ci doar 
ierburi, fructe de finic şi linte. 

Ca un sfeşnic luminau faptele 
sale şi în juru-i s-au adunat îndată 7  
ucenici. Încă de la început le-a întărit 
credinţa printr-o slăvită minune: unul  
dintre ei, Vasile, săpând un mormânt, a  
cerut binecuvântarea sfântului ca să 
fie primul mort din mănăstire pus în 
acel mormânt. Primind blagoslovenie, 

minune: săvârşindu-se toată rânduiala 
îngropării, la 40 de zile, Vasile a plecat 
la Domnul. 

Fraţii s-au înmulţit şi i-au cerut  
sfântului să-i lase să zidească mănăstire 
(căci până atunci monahii locuiau 
răzleţi prin peşteri). Ea s-a ridicat, 
într-adevăr, pe un loc ales de Domnul 
prin minune şi astfel a luat acolo fiinţă,  
pentru prima dată, viaţa de obşte. Sub 
binecuvântarea lui Dumnezeu, locul a 
înflorit atât de mult încât în scurt timp 
se nevoiau aici 693 de călugări care 
aveau în grijă 4 biserici, 3 bolniţe şi 
care puneau zilnic 100 de mese pentru 
săraci. Slujbele erau ţinute în greacă, 
armeană şi ivrit.

Sfântul Teodosie a fost un aprig 
apărător al hotărârilor ortodoxe ale 
Sinodului din Calcedon şi a luptat cu 
înverşunare împotriva eresurilor lui 
Eutihie şi a lui Sever. Ştiind marea 
influenţă a sfântului asupra între-
gii comunităţi creştine, împăratul 
i-a dăruit bani mulţi în speranţa că  
fericitul ar întări credinţa eretică. Dar 
cuviosul, luând banii şi făcând mari mi-
lostenii, a mustrat pe faţă rătăcirea şi a 
dat anatemei pe cei ce nu mărturiseau 
hotărârile Sinodului din Calcedon. 

Minunile pe care le-a săvârşit au 
împodobit viaţa şi trăirea cuviosului 
părinte: o femeie ce pătimea de cancer 
la sân a fost vindecată numai cu atin-
gerea Fericitului; de nenumărate ori a 
înmulţit hrana celor ce erau în lipsă; o 
femeie care năştea numai prunci morţi, 
făgăduind că, de va avea un copil viu, îl 
va numi Teodosie, a dobândit fiul dorit 
şi l-a închinat lui Dumnezeu. „Minunat 
este Dumnezeu întru sfinţii Săi”

Mutarea la Domnul a sfântului este 
înveşmântată în neîncetată rugăciune. 
Zăcând un an întreg pe patul suferinţei 
„dascălul pustiei” nu s-a dezlipit nici în 
somn de iubita sa rugăciune. S-a dus 
la ceruri la 105 ani şi a fost înmormân-
tat cu cinste de Preasfinţitul Petru al  
Ierusalimului. Dar nu a plecat, este 
aici, în pustiul Iudeii, roditor prin la-
crimile sale, este aici, aproape de orice 
inimă suferindă, aproape de săraci şi de  
bolnavi, de suspinul celui pierdut şi 
rătăcit, căci „oricine crede în Mine, deşi 
mort, viu va fi”.

Simona Văleanu

o viata de jertfa si o jertfa de o viata
Sfântul Teodosie cel Mare – începătorul vieţii de obşte – prăznuit la 11 ianuarie
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Etimologie. Cuvântul a intrat 
în limba română fie pe filiera limbii 
slavone (sl. agiazma), fie pe filiera lim-
bii (neo-)greceşti (ngr. Αγιασμα - agiás-
ma). În limba vorbită, în funcţie de 
regiune, întâlnim aghiasmă, agheazmă 
sau aghiazmă, însemnând deopotrivă 
şi lucrarea de sfinţire a apei, şi rezul-
tatul ei, adică apa sfinţită. Fără îndoială 
agheasma, ca slujbă de sfinţire a apei, 
este slujba cea mai des săvârşită şi cea 
mai frecventă ierurgie în Biserică şi în 
activitatea pastoral-liturgică a preotu-
lui.

Materia acestei ierurgii este apa, 
elementul fundamental al Creaţiei. Apa 
se foloseşte atât la spălarea şi curăţărea 
fizică a trupului uman sau a celorlalte 
corpuri materiale, cât şi la lucrarea de 
curăţăre spirituală, de spălare a ur-
melor lăsate de păcatele şi fărădelegile 

ce este 
agheasma

Lângă Iordan, aproape de Marea Moartă, se află locul 
unde s-a botezat Domnul Hristos. Locul acesta este unul 
de atracţie pentru toţi pelerinii. Pustiul Iordanului se 
întinde pe ambele maluri ale râului, aproape de vărsarea 
în Marea Moartă. Încă din secolul al XV-lea a fost ţinta 
sihaştrilor români iubitori de linişte şi de nevoinţă. Ei 
doreau să se nevoiască în locuri în care altădată s-a  
nevoit Cuvioasa Maria Egipteanca sau Sfântul  
Gherasim de la Iordan. Cel mai vechi sihastru român  
cunoscut pe Valea Iordanului a fost Cuviosul Iosif de la  
Bisericani. El s-a nevoit aici în prima jumătate a secolului al  
XV-lea, reuşind să formeze în jurul său o obşte de 17  
ucenici. În secolul al-XIX-lea se nevoiau în Valea  
Iordanului, în peşteri şi colibe pustniceşti, peste 20 de 
sihaştri români. Între 1920 – 1940, numărul lor scade 
uşor, ca după 1960 să se reducă numai la 5.

Biserica Ortodoxă Română cumpară între 1935 – 
1936 un teren de câteva hectare pe malul drept al râu-
lui şi construieşte un schit românesc cu hramul Sfântul 
Ioan Botezătorul, în apropiere de locul unde s-a botezat  
Domnul nostru Iisus Hristos. 

Cel mai evlavios egumen al schitului românesc de la 
Iordan a fost Sfântul Cuvios Ieroschimonah Ioan Iacob. 
Începând din anul 1970 schitul românesc de la Iordan, 
căzând în zona dintre Israel şi Iordania, este închis şi ne-

marturii romanesti pe valea iordanului

oamenilor. Lucrarea aceasta se face în 
primul rând prin apa Botezului, şi apoi 
prin agheasmă.       

Temeiul scripturistic al aghiaz-
mei se află în însăşi pericopa Evanghe-
liei care se citeşte la sfeştanie (Ioan 5, 
1-4). Aici se aminteşte de vindecarea 
slăbănogului care zăcea de 38 de ani, 
aşteptând la scăldătoarea Vitezda tul-
burarea apei de către îngerul Domnului 

care cobora o dată în an. Acolo l-a găsit 
Mântuitorul Hristos şi l-a tămăduit. Lu-
crarea pe care o făcea îngerul o face de 
atunci încoace necontenit harul Dom-
nului, prin apa sfinţită de preoţii Bi-
sericii, ori de câte ori este nevoie, după 
invocarea Duhului Sfânt asupra ei. De 
asemenea, şi din ectenia care urmează 
citirii Evangheliei şi din rugăciunea 
de sfinţire a apei (care reproduc ideea 
Apostolului şi Evangheliei), se înţelege 
că Duhul Sfânt invocat sfinţeşte apa, 
care devine sfinţitoare, tămăduitoare de 
boli şi cu putere de a alunga demonii. 
Căci rostim în ectenia de la agheasma 
mare: “Pentru ca să se zdrobească sa-
tana sub picioarele noastre şi să se 
risipească tot sfatul viclean pornit asu-
pra noastră” (vezi Molitfelnic). Tot  aşa 
citim şi la sfinţirea apei la botez: “şi-i 
dă ei (apei) darul izbăvirii, binecuvân-
tarea Iordanului, fă-o (Doamne) iz-
vor de nestricăciune, dar de sfinţenie, 
dezlegare de păcate, vindecare de 
boli, dracilor pierire, plină de putere 
îngerească...”. Apostolul Pavel vorbeşte 
de moartea şi învierea tainică cu Hris-
tos, de înnoirea vieţii şi de înfiere prin 
apa botezului (Romani, 6, 3-11), cum a 
amintit Domnul în convorbirea Lui cu 
Nicodim (Ioan, 3, 4-5).

Istoric. Sfinţirea apei s-a practicat 
de la început, din prima zi a existenţei 

locuit. Singur Sfântul Ioan Botezătorul, patronul acestui 
sfânt locaş, ca şi celelalte morminte de călugăriţe românce 
de pe langă biserică, stau de strajă acestui aşezământ  
monahal românesc. Poate tratatele de pace de mai târziu 
vor da voie românilor sa-I slujească lui Dumnezeu în 
acest schit brâncovenesc gândit de arhitectul D. Ionescu 
– Berechet şi zidit cu multă osteneală de români.



9

Ea s-a format ca rezultat al unei 
fisuri tectonice şi este cea mai joasă 
depresiune de pe pământ. Afluenţii 
Iordanului, alimentaţi de izvoare, se 
adună în Lacul Huleh, la 70 de metri 
deasupra nivelului mării. La 10 ki-
lometri sud de Lacul Tiberiadei râul 
este deja la 200 de metri sub nivelul 
Mediteranei, iar până la capătul de 
nord al Mării Moarte mai coboară 
alţi 177 de metri, ajungând la 393 
de metri sub nivelul mării. Numele 
Iordan înseamnă „coborâtul” şi vine 
de la evraicul Yarden. Acest râu este 
cel mai mare curs de apă permanent 

Valea Iordanului
din Palestina şi are o lungime de 120 
de kilometri. 

Niciun alt râu nu are mai 
multe referinţe biblice şi nu are o 
importanţă mai mare. Escavaţiile 
arheologice din valea Iordanului 
au scos la lumină una dintre cele 
mai vechi aşezări urbane din lume: 
oraşul Ierihon. Valea Iordanului în-
cepe de la poalele Muntelui Hermon 
şi are o lungime de 105 kilometri de 
la Lacul Tiberiadei până la Marea 
Moartă. Aproape de Marea Moartă, 
în acest râu a fost botezat Mântu-
itorul Iisus Hristos.

Bisericii, curăţând de toate păcatele 
un mare număr de creştini atunci când 
s-au botezat (Fapte, 2, 41; 4, 4). 

Felurile aghiazmei. Agheasma 
este de două feluri: mare şi mică. Cel 
mai des săvârşită şi folosită este agheas-
ma mică, sau sfinţirea mică a apei, care 
se numeşte şi sfeştanie. Agheasma 
cea mare se săvârşeşte la Bobotează, 
sărbătoare numită şi ziua luminilor sau 
a luminării, deoarece atunci se botezau 
catehumenii. Botezurile se făceau la 
Paşti şi la Bobotează, amândouă fiind 
sărbători ale luminii.

Când se săvârşeşte sfinţirea 
cea mică a apei şi care este folo-
sul acestei slujbe? Sfinţirea mică a 
apei se săvârşeşte în biserică, de regulă 
la fiecare zi întâi a lunii, iar în case, 
oricând cer credincioşii, mai ales în 
zilele de miercuri şi vineri. Această apă 
sfinţită, pe care Duhul Sfânt o sfinţeşte 
prin rugăciunile preoţilor, are multe 
feluri de lucrări precum însăşi ecte-
nia şi rugăciunea sfinţirii mărturisesc. 
Prin stropirea cu agheasmă, duhurile 
cele viclene şi gândurile cele rele se 
gonesc, mintea se curăţeşte de lucru-
rile cele spurcate şi este îndreptată 
spre rugăciune, se gonesc bolile şi se 
dă sănătate trupească şi sufletească. Pe 
scurt, toţi cei care o primesc cu credinţă 
iau sfinţenie şi binecuvântare.                                       

Când se săvârşeşte sfinţirea cea 
mare a apei şi care este folosul 
acestei slujbe? La Bobotează, atât în 
ajun, când se sfinţeşte apa cu care preoţii 
botează apoi casele credincioşilor, cât 
şi în însăşi ziua Bobotezei, după Sf. 
Liturghie, când se sfinţeşte apa pe care 
o iau creştinii la casele lor pentru tot 
anul. După învăţătura Bisericii noas-
tre, apa sfinţită la Bobotează (agheasma 
mare), posedă, într-o măsură mult mai 
mare decât agheasma mică, darurile 
şi puterea tămăduitoare şi sfinţitoare. 
Apa de la Bobotează este sfinţită prin-
tr-o îndoită chemare a Sfântului Duh 
în cursul rugăciunii de sfinţire, iar 
sfinţirea are loc în însăşi ziua în care 
Mântuitorul a sfinţit apele, botezîndu-
Se în Iordan. Efectele aghiazmei mari 
se desprind din rugăciunea de sfinţire: 
“Şi-i dă ei harul izbăvirii, binecuvân-
tarea Iordanului. Fă-o pe dânsa iz-
vor de nestricăciune, dar de sfinţenie, 
dezlegare de păcate, vindecare de boli, 
diavolilor pieire... Ca toţi cei care se 
vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o 
aibă spre curăţirea sufletelor şi trupu-
rilor, spre vindecarea patimilor, spre 
sfinţirea caselor şi spre tot folosul de 
trebuinţă” (vezi Molitfelnic, Bucureşti, 
1971, pp. 505-506). Agheasma mare 
se păstrează nestricată, rămâne tot 
aşa de proaspătă, de curată şi plăcută 
la gust. O parte din ea se păstrează în 

biserică, într-un vas anume, numit 
aghiasmatar, şi e folosită de preot la o 
mulţime de slujbe, mai ales la ierurgii. 
Cu ea se stropesc casele şi credincioşii 
în ajunul Bobotezei, persoanele şi lu-
crurile care trebuiesc curăţite, bine-
cuvântate. Se întrebuinţează, de  
exemplu: la botez, la binecuvântarea 
începerii semănăturilor, la sfinţirea 
fântânilor spurcate, prapurilor, cru-
cilor şi troiţelor, clopotelor, vaselor 
şi veşmintelor liturgice, la sfinţirea 
bisericii şi a antimiselor, a Sfântu-
lui Mir şi a altora. Apa aceasta, având  
într-însa darul şi puterea dumnezeiască 
a Sfântului Duh, a făcut adesea mi-
nuni, însănătoşind bolnavi, tămăduind 
răni, apărând de rele, de necazuri şi 
de primejdii. Fiecare creştin trebuie 
să ia din agheasmă de la Bobotează şi 
să o păstreze la loc de cinste. Se gustă  
dintr-însa pe nemâncate şi cu multă 
cuviinţă în zilele de ajunare şi de post, 

sau în zilele sărbătorilor mari, mai ales 
când nu ne împărtăşim. Se obişnuieşte 
să se bea din agheasma mare timp 
de 9 zile, începând din ajunul Bobo-
tezei, până la încheierea praznicului 
(13 ianuarie). Îndeosebi cei opriţi de 
la împărtăşanie se pot mângâia luând 
agheasma şi apoi anafura. Când ne 
împărtăşim, agheasma se ia după Sf. 
Impărtăşanie, fiind mai mică decât 
aceasta,  iar când luăm numai anafură, 
agheasma mare se ia înainte de aceasta, 
fiind mai mare ca anafura.

Obiceiul ca preoţii să meargă cu “bo-
tezul”, stropind casele credincioşilor, 
este la fel de vechi ca şi acela al săvârşirii 
aghiazmei mari. Pe lângă sfinţirea 
caselor, acest botez este şi un îndemn 
spre curăţirea şi înnoirea vieţii, spre ne-
tezirea căilor vieţii noastre: “Gătiţi ca-
lea Domnului, drepte faceţi căile Lui”.

Teolog Cristian Filiuţă
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În luna noiembrie a anului 2008 a 
trecut la cele veşnice domnul Onuţ 
Aurelian, lăsând în biserică un loc gol 
şi multă tristeţe în inimi. A fost un fiu 
credincios al bisericii noastre, om cu 
alese calităţi sufleteşti, care a sprijinit 
activitatea misionară a parohiei Şerban 
Vodă. Timp de 12 ani a fost consilier în 
Consiliul Parohial.

Pentru vrednicia şi devotamen-
tul cu care şi-a dedicat viaţa bi-
sericii şi comunităţii noastre, lăsăm 
la mormântul dânsului florile 
recunoştinţei. Veşnică să-i fie pome-
nirea din neam în neam! Dumnezeu 
să-l ierte şi cu drepţii să-l numere!

”Tot ce câştigă  omul în cunoaştere 
şi folos, izvorăşte din harul  
purtat de aleşi… Omul european 
a rătăcit, rătăceşte şi va rătăci  
autonom-raţional, către nicăieri, cu  
ignorarea predeterminării integrale şi 
a sensului eshatologic al existenţei.”

Petre Ţuţea

Confruntată cu provocările fun-
damentale, care sunt “alteritatea, 
diferenţa între sexe şi generaţii şi  
moartea”, asaltată de instinctele sale 
(de nutriţie, de reproducere, de propri-
etate şi de dominaţie) sau ale aproape-
lui, devenite sau nu patimi şi aflate în 
evenimentul de viaţă, sau confruntată 
pur si simplu cu agresivitatea umană, 
persoana poate dezvolta o depresie de 
intensitate, formă şi durată diferite.

Evenimentul de viaţă este prezent în 
mod brutal şi vizibil, sau subliminal şi 
acţionnd prin sumare, în toate formele 
de depresie, inclusiv în cele endogene, 
în substratul genetic al cărora există 
aşa-numitele gene alternative.

Cele mai depresogene comporta-
mente sunt cel al “omului păgân” (care 
ignoră Decalogul şi calcă pe cadavre, 
animat de cea mai fierbinte iubire de 
sine, manifestată zgomotos, fără nicio 
restricţie) şi cel al fariseului (neo-
fariseului), care are aceeaşi motivaţie 
narcisică, dar acoperită, declarativ - 

Din toamna anului 2008,  
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât ca în Biserică 
să se desfăşoare proiectul reli-
gios Iisus Hristos împărtăşit 
copiilor. Aşadar şi la 
biserica noastră copiii doritori 
de cunoştinţe religioase vor fi 
împărţiţi pe grupe şi, sub directa 
conducere a unui preot, vor avea 
parte de cateheze ţinute după ul-
timele norme în vigoare. Părinţii 
care vor fi doritori să-şi înscrie co-
piii la aceste cursuri se pot adresa 
direct preoţilor sau la telefonul 
părintelui paroh Dinu Pompiliu: 
0722.34.22.91. Aceste cursuri vor 
începe în luna februarie. 

Vă anunţăm că în parohia 
noastră s-a început construcţia 
unei capele pentru slujirea ce-
lor decedaţi. La finalizarea aces-
tor lucrări, în biserica noastră se 
vor respecta toate normele euro-
pene în vigoare şi decedaţii vor fi 
depuşi şi slujiţi în această capelă. 
Mulţumim pe această cale celor 
care ne-au susţinut financiar în de-
mararea lucrărilor şi  vom păstra 
pomenirea lor în rugăciunile  
noastre. Cei care doresc să sprijine 
în continuare această lucrare o pot 
face direct la Cancelaria parohială. 

Sperăm ca până de Paşte această 
capelă să fie finalizată. Lucrarea 
este de mare importanţă şi vine în 
sprijinul tuturor enoriaşilor paro-
hiei noastre. 

În şedinţa din luna decembrie 
2008, Consiliul Parohial a hotărât 
ca în 2009 contribuţia benevolă 
pentru susţinerea activităţii mi-
sionare a bisericii să fie de 30 lei/ 
an. Ea poate fi achitată la Cance-
laria parohială în fiecare duminică 
şi sărbătoare, sau direct în contul 
parohiei: RO 97CEC EB 40336 
RON 026 2482, deschis la CEC 
BANK, Sector 4, Bucureşti.

demonstrativ, de un comportament  
ipocrit, demagogic.

Având în vedere neuroplasticitatea 
declanşată de evenimentul de viaţă 
depresogen, problema capătă, prin or-
ganicizare, o importanţă deosebită şi 
are repercusiuni de mare amploare, 
putând provoca scăderea conexiunilor 
interneuronale şi chiar apoptoza  
(moartea neuronului).

În paralel cu tratamentele biologice 
şi intervenţiile psihoterapice de di-
verse inspiraţii noi folosim în abordarea 
complexă, adaptată la caz, şi în clinică 
şi în cabinetul particular, o formă de 
(re)socializare prin educaţie religioasă, 
care are trei nivele: 1) Iniţierea în 
studiul comportamentului uman, cu 
accent pe instincte şi manifestările lor; 
2) Decalogul, un prim nivel, de cea mai 
mare importanţă, de disciplinare a in-
stinctelor; 3) Creştinismul - aspiraţie 
umană spre perfecţiune, un maxim de 
socializare a fiinţei umane. Ontogenia 
umană repetă evoluţia omenirii. Nu 
toţi ajung însă oameni. Imaturitatea 
cu retard moral afectează milioane de  
contemporani.

Cu toată delicateţea şi fără intenţia 
de a face prozelitism în vreun sens 
sau altul, sprijinindu-ne pe o enormă  
bibliografie, încercăm să limpezim şi să 
sistematizăm haosul din mintea pacien-
tului care, deloc întâmplător, este foarte 
departe de toate acestea. Rezultatele 
sunt încurajatoare şi, deşi suntem trib-
utari cu toţii cuvintelor Sfântului Pa-
vel: ”Cred Doamne! Ajută necredinţei 
mele.”, ne încurajăm cu acelaşi sfânt, 
care zice: “Domnul este Spiritul şi unde 
este spiritul Domnului acolo este liber-
tatea.”

Recomandăm tuturor colegilor  
să-şi adauge în panoplia destul de 
săracă a profesiei noastre acest gen de  
(re)socializare.  Dacă nu putem deveni 
apostoli ai lui Hristos, adică ai Iubirii, 
ceea ce îmi doresc şi mie şi pacienţilor 
mei din toată inima, să devenim 
măcar din păgâni, buni evrei, adică 
să cunoaştem şi să respectăm măcar  
Decalogul. Depresia din noi şi din jurul 
nostru va scădea substanţial.                                                                                                           

     Dr. Marian Popa

Depresia
maladia lumii
contemporane



PROGRAMUL liturgic 

AL BISERICII

SERBAN-VODA

Miercurea:
17.00 - Taina Sfântului
              Maslu

Vinerea:
17.00 - Vecernie, litie,
              acatist. Cateheză

Sâmbăta:
07.30 - Pomenirea morţilor;
17.00 - Vecernia mare.
              Cateheză

Duminica:
08.00 - Utrenia;
09.30 - Sfânta Liturghie
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† Joi  1 ian. - Ora 9.00
Tăierea-împrejur cea după Trup a 
Domnului;  Sf. Ier. Vasile cel Mare al  
Cezareii Capadociei (Anul Nou) 
Pr. Dinu P.

Vineri 2 ian. - Ora 17.00.
Vecernie, litie, acatist. Cateheză: Taina 
Sfântului Botez
Pr. Eugen Moraru

Sâmbătă 3 ian. - Ora 17.00
Vecernia mare. Cateheză: Dreptul Iov
Pr. Alexandru R.

† Duminică  4 ian. - Ora 8.00
Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuv.
Teoctist
Pr. Alexandru R.

† Marţi  6 ian. - Ora 8.00
Botezul Domnului (Boboteaza - Dum-
nezeiasca Arătare) 
Pr. Moraru Eugen

† Miercuri  7 ian. - Ora 8.00
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul 
(Dezlegare la peşte)
Pr. Dinu P.

Vineri 9 ian. - Ora 17.00
Vecernie, litie, acatist. Cateheză: 
Ispitirea Domnului în pustie
Pr. Alexandru R.

Sâmbătă 10 ian. - Ora 17.00
Vecernia mare. Cateheză: Viaţa Sf. 
Ioan Colibaşul
Pr. Dinu P.

† Duminică 11 ian. - Ora 8.00
Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul 
vieţii de obşte; Cuv. Vitalie
Pr. Dinu P.

Miercuri 14 ian. - Ora 17.00 
Cateheză: Rugăciunea “Tatal nostru” 
Pr. Dinu P.

Vineri 16 ian. - Ora 17.00
Vecernie, litie, acatist. Cateheză:
Împărăţia lui Dumnezeu
Pr. Dinu P.

Sâmbătă 17 ian. - Ora 17.00
Vecernia mare. Cateheză: Viaţa Sf. 
Antonie cel Mare 
Pr. Eugen Moraru

† Duminică 18 ian. - Ora 8.00
Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii 
Alexandriei 
Pr. Eugen Moraru

Miercuri 21 ian.- Ora 17.00
Cateheza: Împăratul David
Pr. Eugen Moraru

Vineri 23 ian. - Ora 17.00
Vecernie, litie, acatist. Cateheză: De-
spre împăratul Solomon
Pr. Eugen Moraru

Sâmbătă 24 ian. - Ora 17.00
Vecernia mare. Cateheză: Despre 
milostenie
Pr. Alexandru R.

† Duminică 25 ian. - Ora 8.00
Sf. Ierarh Grigorie Teologul; Sf. Ier. 
Bretanion de Tomis; Cuv. Publie
Pr. Alexandru R.

Miercuri 28 ian. - Ora 17.00
Cateheză: Pilda celor doi datornici 
Pr. Alexandru R.

Vineri 23 ian. - Ora 17.00
Vecernie, litie, acatist. Cateheză: Sfinţii 
Tei Ierarhi în cultura europeană
Pr. Alexandru R.

† Vineri 30 ian. - Ora 8.00
 Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul şi Ioan Gură-de-Aur 
Pr. Alexandru R.

Sâmbătă 31 ian. - Ora 17.00
Vecernia mare. Cateheză: Despre Isaia
Pr. Dinu P.

PROGRAMUL CATEHETIC SI OMILETIC 

AL BISERICII SERBAN-VODA PE LUNA 

IANUARIE

Colindul sfânt şi bun

În duminica Sfinţilor Strămoşi 
(a-28-a după Rusalii, 14 decem-
brie 2008), biserica noastră a 
avut privilegiul să primească un 
grup de colindători din Botiza -  
Maramureş, conduşi de Preacucer-
nicul părinte Isidor Berbecaru. Au 
fost momente încărcate de emoţie 
sfântă atunci când colindătorii 
ne-au vestit Naşterea Domnu-
lui. Acest concert coral a marcat 
înfrăţirea parohiei Şerban Vodă cu 
parohia Botiza. Le mulţumim pe 
această cale şi le făgăduim că nu 
peste mult timp parohia noastră 
le va întoarce această vizită, într-o 
excursie organizată în vara aces-
tui an pe minunatele meleaguri 
maramureşene.
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Despre blândeţe

Cu blândeţea prefaci inima de 
piatră în izvoare de apă – Pateric

Omul se pleacă în faţa dreptăţii, 
dar nu îngenunchiază decât în faţa 
blândeţii – Sfântul Ioan Scărarul

Rãutatea se înmoaie si se po-
toleste cu blândetea, iar nu cu altã 
rãutate – Sfântul  Ioan Hrisostom

Despre dragoste

Cine are dragoste nu umblă pe 
cărările minciunii – Sfântul Efrem 
Sirul

Rădăcina tuturor răutăţilor este 
răcirea dragostei – Sfântul Teofi-
lact

Despre tăcere

Cel ce slăbeşte frâul limbii 
dovedeşte că e departe de virtute. 
- Avva Isaia Pustnicul

Înfrânarea limbii arată pe omul 
înţelept nu-şi deschide gura pen-
tru râs şi glume. Acesta este sem-
nul unui suflet risipit şi negriju-
liu, străin de frica lui Dumnezeu.  
– Avva Isaia Pustnicul

Nimic nu pierde aşa de mult vir-
tutea ca vorba deşartă – Cuviosul 
Ioan Carpatiul

De vorbă multă m-am căit, 
dar de tăcere niciodată – Sfântul 
Arsenie cel Mare

Dacă cetatea sufletului nu 
are zidul tăcerii, ea rămâne 
descoperită duşmanului – Sfântul 
Grigorie cel Mare

Limba s-o întrebuinţezi numai 
vorbind bine despre alţii – Sfântul 
Ioan Gură de Aur

Cuvintele 
SfIntilor 
Parinti

Buletinul Parohial este o publicaţie 
lunară, destinată enoriaşilor paro-
hiei Şerban Vodă şi credincioşilor 
care frecventează cu regularitate Bi-
serica Adormirii Maicii Domnului. 
Buletinul este tiparit într-un tiraj 
de 9.000 de exemplare distribuite 
gratuit. 
Orice credincios este invitat să 
participe la realizarea materialelor 
redacţionale, adresîndu-se, pen-
tru aceasta, părintelui paroh Dinu 
Pompiliu, fie direct la Cancelaria 
Parohială, fie prin e-mail, la adresa: 
prdinu@yahoo.com. Sunt bineve-
nite şi apreciate toate sugestiile şi 
observaţiile cititorilor.

La realizarea acestui prim număr au 
colaborat:
Preot Dr. Dinu Pompiliu, Paroh al 
Parohiei Şerban Vodă
Preot Moraru Eugen
Maria Buleu, teolog
Magdalena Pencea, teolog
Cristian Filiuţă, teolog
Antoanela Lucia Georgiana, 
licenţiată în istorie
Marian Popa, medic
Simona Văleanu, studentă

Foto: Mircea Enache 
Director de producţie: Alexandru 
Mandiuc

Parohia Şerban Vodă, Strada Petre Ţutea, nr. 1, Sector 4, Bucureşti



Cu bucurie am aflat că  
PreaFericitul Părinte Patriarh Daniel 
a rânduit ca Biserica Şerban Vodă să 
aibă un al treilea ocrotitor, după Maica 
Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae: pe 
Cuviosul Paisie de la Neamţ, sfânt al 
rugăciunii şi al contemplaţiei, reorga-
nizator al monahismului ortodox euro-
pean, părinte al Filocaliei româneşti şi 
slavone.

Acest sfânt, de curând intrat în ca-
lendarul Bisericii Ortodoxe Române, 
este puţin cunoscut la noi. Petru s-a 
născut la Poltava, în Ucraina, la 21 de-
cembrie 1722, ca fiu al lui Ioan Velici-
covski, protopop al bisericii Adormirea 
Maicii Domnului şi al Irinei, ajunsă mai 
târziu monahie sub numele de Iuliana, 
la mănăstirea Acoperământul Maicii 
Domnului din împrejurimile Poltavei. 
Copilul Petru se va dedica foarte de 
timpuriu citirii Scripturii şi textelor 
Sfinţilor Părinţi.

Între anii 1735-1739, Petru urmează 
cursurile Academiei duhovniceşti din 
Kiev, însă rămâne dezamăgit de ac-
centul prea mare pus pe scolastică, în 
detrimentul literaturii ascetice. Pla-
ton se va stabili în anul 1742, la Kiev 
la mănăstirea Lavra Pecerskaia, pri-
mind îndeletnicirea gravurii icoanelor 
în aramă. Dar pentru că râvnea după 
o viaţă duhovnicească mai înaltă, iar 
Ucraina era sub stăpânirea catolică 
poloneză şi în Rusia ortodoxia şi mona-
hismul sufereau de pe urma restricţiilor 
religioase impuse de Petru I şi ţarina 
Ecaterina a II-a, hotărăşte să plece în 
Ţările Române. Aici monahismul era 
cu mult mai înfloritor decât în toate 
celelalte ţări ortodoxe. În anul 1743 va 
părăsi ţara natală, îndreptându-se spre 
Moldova, însoţit de alţi 3 monahi.

Aici va trece prin mănăstirea de la 
Dălhăuţi. În Ţara Românească va ajunge 
la schitul Trăisteni, unde îl va cunoaşte 
pe Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, 
sub îndrumarea căruia părinţii se înde-
letniceau nu numai cu munca şi slujbele 
dar şi cu traduceri la textelor Sfinţilor 
Părinţi din limba greacă în slavonă şi 
română. Va ajunge şi la schitului Cârnu, 
a cărui tipic era cel de la Sfântul Munte 
Athos şi unde, alături de stareţul isihast 
Onufrie va învăţa rugăciunea inimii şi 
alte practici ale vieţii contemplative. 

Pentru a nu fi hirotonit preot de către 
Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, 
dar şi pentru că dorea să meargă la 
Sfântul Munte, patria de atunci şi de 
astăzi a monahismului, tânărul Pla-
ton pleacă la Athos în anul 1746. Se 
aşează într-o chilie săracă ce se numea 
Chiparisa, în apropierea mănăstirii 
Pantocrator. Aici îl va afla peste 4 ani, 
în 1750, stareţul Vasile de la Poiana 
Mărului. Acesta îi arată pericolul vieţii 
singuratice, îmbrăcându-l în mantie, 
rasoforul Platon devenind astfel mona-
hul Paisie. Întrucât nu a găsit în Sfăntul 
Munte un povăţuitor duhovnicesc, a în-
ceput să caute manuscrise şi să traducă 
din cărţile Sfinţilor Părinţi, pentru a afla 
cum trebuie să vieţuiască duhovniceşte 
şi să ajungă la rugăciunea desăvârşită. 
Recunoscând în monahul Paisie 
sfinţenia, dar şi harul acestuia de a con-
duce şi povăţui pe ceilalţi în urcuşul 
spiritual, moldovenii şi apoi ruşii îl 
roagă să-i primească drept ucenici. În 
aceste condiţii, obştea înfiripată va avea 
nevoie de un preot şi un duhovnic, iar 
monahul Paisie va accepta să fie hiro-
tonit ieromonah de către  episcopul 
Grigorie Râşca, în 1758. Va sta o vreme 
la Schitul Sfântul Ilie, unde va construi 
15 chilii şi alte construcţii trebuitoare, 
iar obştea va ajunge la 64 de călugări 
români, slavi şi greci. Semnificativ este 
faptul că atât timp cât a stat la Athos a 
fost duhovnicul patriarhului Serafim.

Pentru că nu mai avea unde lo-
cui cu obştea sa, va fi nevoit, în 1763, 
să părăsească Sfăntul Munte şi să se 
întoarcă în Modova, unde mitropolitul 
Gavril Calimachi îi va oferi mănăstirea 
Dragomirna. Aici va continua activi-
tatea de traducere a cărţilor Sfinţilor 
Părinţi şi astfel, în anul 1769, va fi 

alcătuită prima Filocalie într-o limbă 
vie, în limba română, care se păstrează 
şi astăzi în Biblioteca Academiei 
Române, într-un manuscris de 626 
pagini. Tot la Dragomirna va alcătui un 
regulament monahal numit Aşezământ, 
după rânduielile Sfântului Vasile cel 
Mare, Teodor Studitul şi Nil Sorski, dar 
şi după cele din muntele Athos.

În 1775 va fi nevoit să se retragă din 
Bucovina ocupată de austrieci şi să plece 
de la Dragomirna cu cei 350 de călugări 
la Secu. Mai apoi va fi obligat să accepte 
şi conducerea mănăstirii Neamţ. Cu cei 
peste 700 de monahi, stareţul Paisie va 
continua traducerile din Sfinţii Părinţi, 
alcătuind Filocalia în limba slavonă, 
care va fi publicată, în 1793, la Moscova, 
şi va desăvârşi viaţa monahală printr-o 
înaltă trăire isihastă, în contemplaţie şi 
rugăciunea minţii.

La 15 noiembrie 1794 va trece la Dom-
nul, fiind înmormântat în biserica mare 
a mănăstirii Neamţ. Va lăsa în urmă o 
imensă activitate literară, o renaştere 
a isihasmului şi o reorganizare a  vieţii 
monahale, el însuşi remarcându-se ca 
un conducător duhovnicesc cu harul de 
a păstori obşti numeroase cu monahi 
de naţionalităţi diferite. Paisianismul, 
curentul care i-a urmat stareţului, a 
cărui reprezentaţi vor fi în primul rand 
ucenicii săi, va restaura viaţa cenobitică 
şi va introduce spiritul isihast în 
mănăstirile din Ţările Române, dar mai 
ales din Rusia.

Cuviosul Paisie de la Neamţ va fi ca-
nonizat în 1988 de Sinodul de la Mosco-
va, iar apoi, în 1992, Sinodul Bisericii 
Ortodoxe Române va generaliza cin-
stirea sa în Biserica noastră la data de 
15  noiembrie.

Teolog Maria Buleu
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