


i
n pelerinajele pe care le-am făcut 
cu credincioşii am urmărit în chip  
deosebit să merg acolo unde Mântu-
itorul şi Sfinţii Apostoli au învăţat, au 

trăit şi au sfinţit pământul. Aş vrea ca 
astăzi să vă scriu ce a simţit sufletul meu 
în locul în care, după profeţie (Ioil.4:2), 
va avea loc înfricoşata judecată. Fac 
lucrul acesta acum întrucât în data de 
22 februarie Biserica are o duminică 
închinată înfricoşatei judecăţi.

Potrivit textului Sfântului prooroc 
Ioil, unii din Sfinţii Părinţi afirmă că  
judecata de apoi va avea loc în Valea lui 
Iosafat. Întreaga vale este plină de locuri 
cu rezonanţă biblică: Pârâul Cedrilor,  
Izvorul Maicii Domnului, Grădina Ghet-
smani, Mormântul şi Biserica Adormirea 
Maicii Domnului, Mormântul lui Abe-
salon (un mormânt de tristă amintire), 
Mormântul Sfântului Iacob Patriar-

gândurile care au trecut prin mintea 
lor şi toate lucrurile pe care le-au făcut. 
Atunci se vor vădi atât cele bune, cât şi 
cele rele, nu aşa cum se arată în ochii 
noştri acum, ci cum se arată ele înaintea 
lui Dumnezeu. Evlavia şi virtutea se vor 
arăta infinit mai frumoase şi mai de preţ, 
iar nelegiuirea şi răutatea se vor arăta 
mai urâte de cum se arată acum.

Vom da socoteală nu numai pentru 
păcate, ci şi pentru binefacerile pri- 

Noi ţinem aşa de mult la judecata  
oamenilor, ne temem de ea, dar nu  
ţinem seama de acea înfricoşată judecată 
care îngrozeşte şi pe demoni, de le-ar 
aminti-o cineva. 

Acea zi va fi mare şi pentru cele ce se 
vor hotărî atunci, căci aici, în Valea lui 
Iosafat, nu se va da vreo hotărâre pentru 
o moştenire de nimic, sau pentru câteva 
prăjini de pământ, ci pentru un bine şi 
pentru un rău nemărginite ca mărime şi 
veşnice ca durată. O hotărâre împotriva 
păcătoşilor şi una pentru cei drepţi. Şi 
care va fi hotărârea pentru păcătoşi? 
“Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, 
în focul cel veşnic!” (Matei, 25, 41). De 
aici se vede că pedeapsa nu este numai o  
lipsire de Dumnezeu, ci este şi lucră-
toare prin chinuri. Hotărârea asupra 
drepţilor va fi: “Veniţi, binecuvântaţii 
Părintelui meu, de moşteniţi împărăţia 
care este pregătită vouă de la înte-
meierea lumii!”. 

Se cuvine, dar, să luăm aminte, să  
ne pregătim din timp răspuns bun la 
această înfricoşată judecată şi să luăm 
aminte la cuvintele Sfântul Iacob (2.13) 
care spune că “judecata este fără milă 
pentru cei care n-au făcut milă, căci mila 
biruieşte judecata”.

De câte ori trec prin aceste locuri ale 
înfricoşatei judecăţi, însoţind pelerinii, 
sufletul meu se gândeşte stăruitor la 
rugăciunea Bisericii repetată cu atâta 
insistenţă la Sfânta Liturghie: “Răspuns 
bun la înfricoşătoarea judecată a lui 
Hristos să cerem!” şi tot îmi stăruie  
în minte cuvintele sfinţilor părinţi care 
ne-au lăsat ca testament grija noastră 
pentru a putea da răspuns bun la această 
judecată.

Să ne ferim de rău şi să urmăm binele 
pentru că adâncul insondabil al răului 
pe care îl facem îl vom cunoaşte numai 
la ziua judecăţii. Cât de atentă a fost Bi-
serica cu fiii ei, prezentându-le pe fron-
tispiciul de la intrare scena înfricoşatei 
judecăţi şi câte detalii ale pictorului 
anonim găsim în scena de la Voroneţ! 
Aproape că te cutremuri. Poate că noi, 
cei de astăzi, în chip deosebit ar trebui să 
punem în sufletul credinciosului icoana 
înfricoşatei judecăţi. Atunci nu ne-am 
mai lăsa prinşi aşa de uşor de răul care 
ne împresoară în fiecare zi. Şi câte semne 
nu sunt şi care se împlinesc în zilele 
noastre! Căci înfricoşata judecată este 
strâns legată de cea de-a doua venire a 
Domnului, de data aceea ca Judecător.

Părintele Dinu Pompiliu

duminica
infricosatei

judecati

hul, fiul lui Isaac şi al profetului Zaha-
ria. Iată pe scurt imaginea acestei văi  
a înfricoşatei judecăţi; închipuiţi-vă  
cum spune Sfântul Nicodim Aghio-
ritul ,,…îşi va aşeza Dumnezeu scaunul 
de judecată deasupra acestei văi’’, 
închipuiţi-vă un tron pe nori, pe care 
va şedea Dreptul Judecător, alături, la 
dreapta Sa, Prea Sfânta Fecioara Maria, 
iar deoparte şi de alta mulţime de cete 
îngereşti, sfinţi şi întreaga omenire zidită 
de Dumnezeu. Ea va fi înfricoşătoare 
pentru persoanele care vor participa, 
pentru lucrurile care se vor cerceta şi 
pentru cele ce se vor hotărî.

Va fi mare ziua aceea pentru per-
soanele care vor lua parte, fiindcă în 
acea zi se vor aduna toţi îngerii, toţi 
diavolii, toţi oamenii de la Adam şi până 
la sfârşitul lumii, toţi vor sta în faţa 
Înfricoşătorului Judecător. Se vor cer-
ceta cu de-amănuntul toate faptele bune 
şi rele ale tuturor oamenilor din toate 
timpurile, toate cuvintele rostite, toate 

mite de la Dumnezeu. Iar la urmă vom 
da socoteală şi pentru exemplul pe 
care ni l-a dat Hristos cu viaţa Sa, cu 
rănile, cu patimile, cu crucea şi sân-
gele şi cu moartea pe care a suferit-o. 
De aceea înfricoşata judecată va avea 
loc în Valea lui Iosafat, adică alături 
de Ierusalim, acolo unde Hristos a  
asudat cu sudori de sânge pentru 
mântuirea noastră. Adică dincolo de 
pârâul Chedron, unde, în noaptea pa-
timilor, Domnul a fost prins, legat şi 
dus la judecată, după cum istoriseşte 
evanghelistul Ioan. 

La judecată va sta alături şi Crucea, 
ca un steag împărătesc, să arate de de-
parte cât a făcut Răscumpărătorul nos-
tru Iisus Hristos ca să ne mântuiască 
şi dimpotrivă, câte am făcut noi, cu 
nespusă nesocotinţă. Atunci vor fi spuse 
pe faţă toate păcatele, dar nu vor mai fi 
amintite păcatele spovedite cu o deplină 
pocăinţă, căci spune Ieremia (31, 34): 
“Şi păcatele lor nu le voi mai pomeni”. 
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V
rednic de reţinut este faptul că în 
cursul anului bisericesc, în acest 
timp liturgic sfinţitor, Biserica, 
prin întreaga rânduială a sfinte-

lor slujbe care se săvârşesc, reactualizea-
ză în planul concret al vieţii noastre viaţa, 
învăţătura şi lucrarea mântuitoare a  
Domnului nostru Iisus Hristos.

Astfel, între cele trei perioade litur-
gice ale anului bisericesc, pe lângă cea 
a Octoihului şi Penticostarului, de o 
importanţă deosebită şi de o profunzime 
spirituală aparte, este perioada în care 
tocmai ne pregătim să intrăm în această 
lună, perioada Triodului. Este numită 
aşa după cartea bisericească Triod, care 
cuprinde cântările liturgice şi rându-

iala sfintelor slujbe care se săvârşesc în 
Biserică în această perioadă. 

Dintre sfinţii şi de Dumnezeu 
luminaţii părinţi ostenitori în alcătu-
irea acestei cărţi, amintim pe Sf. 
Cosma Melodul, Sf. Teodor Studitul, 
Iosif Studitul, Sf. Andrei Criteanul ş.a., 
care, prin creaţiile lor imnografice, 
ne mângâie sufletul şi ne îndeamnă 
la smerenie, la pocăinţă sinceră, la 

trăire adâncă, la iubire jertfelnică,  
după chipul lui Hristos Care vine spre 
patimă şi Se jertfeşte pentru noi pe  
Crucea Golgotei.

Primele trei duminici din Peri- 
oada Triodului: Duminica Vameşului 
şi a Fariseului, Duminica Fiului  
risipitor şi Duminica Înfricoşatei  
Judecăţi sunt o etapă pregătitoare, cu 
îndemn la post, la rugăciune curată, la 
osteneală şi nevoinţă duhovnicească, la 
despătimire şi la dobândirea virtuţilor, la 
viaţă curată şi faptă bună, de care vom da 
seama în faţa Dreptului Judecător, de în- 
toarcere din rătăcire şi din moartea 
păcatului şi a înstrăinării de Dumnezeu, 
în braţele pline de iubire ale Părintelui 

Ceresc care a dat pe Fiul Său jertfă 
de răscumpărare pentru noi. La Dumi- 
nicaÎnfricoşatei Judecăţi se face şi  
lăsatul secului de carne, iar în Dumi-
nica următoare, numită a Izgonirii lui 
Adam din Rai, se lasă secul de brânză, 
iar în ziua de luni se intră propriu-zis 
în perioada Sfântului şi Marelui Post, 
care este de fapt şi partea cea mai lungă  
(7 săptămâni) a Triodului.

Deşi toată perioada Triodului este de 
o frumuseţe liturgică şi de o adâncime 
spirituală deosebite, totuşi menţionăm 
ca momente importante în lucrarea 
liturgică şi misionară a Bisericii noastre, 
dar şi în viaţa fiecărui credincios în par- 
te, Duminica I din Post (a Ortodoxiei), 
Duminica a III-a din Post (a Sfintei 
Cruci), Denia Canonului cel Mare al 
Sf. Andrei Criteanul, Denia Acatistu-
lui închinat Născătoarei de Dumnezeu 
din Săptămâna a V-a a Sfântului Post, 
Duminica Floriilor (a Intrării Dom-
nului în Ierusalim), slujba Deniilor 
din Săptămâna Mare, mai ales slujba  
Sfintelor Patimi din Joia Mare şi Denia 
Prohodului din Vinerea Mare.

Gânduri despre perioada Triodului       
Numele cărţii Triod vine de la faptul că majoritatea cântărilor canonului slujbelor de 
la utrenie cuprinde câte 3 cântări sau ode, de unde şi denumirea de Triod

Perioada Triodului este 
premergătoare Sfintelor 

Paşti, se întinde pe o durată 
de 10 săptămâni, 

              adică de la Duminica 
Vameşului şi Fariseului,

 apoi pe toată perioada  
Sfântului Post al Sfintelor 

Paşti (sau al Patruzecimii),  
culminând cu Săptămâna 

Mare a Sfintelor Patimi, 
până în Sâmbăta cea  

Mare,  inclusiv, când, 
 odată cu slujba Învierii

 Mântuitorului Hristos, se 
intră în ciclul pascal.

Vremea Triodului a sosit. Biserica  
ne cheamă la un nou urcuş duhov-
nicesc, lepădând lucrurile întuneri-
cului şi îmbrăcându-ne în armele  
luminii, curăţindu-ne viaţa şi  
sfinţindu-ne purtările în duhul 
lui Hristos, Mântuitorul nostru. Să ne 
ajute milostivul Dumnezeu!

Părintele Eugen Moraru
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P
roiectarea Aşezămintelor So-
ciale Şerban Vodă s-a făcut 
în concordanţă cu cerinţele 
exprimate în Tema de Pro- 

iectare întocmită de către bene- 
ficiarul acestei lucrări – Parohia 
Şerban Vodă. 

În mod explicit s-a solicitat pro-
iectantului, ca cerinţă de bază, să 
se facă un proiect de arhitectură  
cu amprentă brâncovenească, atât  
ca expresie de arhitectură de exte-
rior, cât şi ca abordare a spaţiilor  
de interior.

În acest caz, s-a proiectat  
o faţadă principală cu  
aspect de incintă mănăs- 

tirească fidelă stilului exprimat 
de curtea interioară a Mănăstirii 
Hurez şi anume, colonade pe 
două nivele cu arce în plin cintru, 
goluri de ferestre şi uşi, într-un ritm  
şi ordonare clară, simplă, fără 
ornamentaţii stridente, în contrast cu  
balustrade din piatră sculptate în stil 
brâncovenesc asemănătoare cu cele  
ale Bisericii Sfântul Gheorghe Nou 
-  Bucureşti, o altă ctitorie brâncove- 
nească de referinţă.

De asemenea s-au utilizat anumite  
elemente de tip oglinzi, pe zone de 

plin, prin împărţirea în panouri  
delimitate de profile scoase  

în exterior. 

 
La interior s-au creat spaţii de 

tip trapeză cu arce şi bolţi sufi-
cient de ample, astfel încât aceste  
spaţii să exprime destul de clar  
caracterul istoric în stil specific epo-
cii brâncoveneşti, lucru evidenţiat 
şi prin natura detaliilor de decoraţii 
interioare ce se vor aplica în anumite 
zone ale corpurilor de clădiri compo-
nente ale ansamblului.

Turnul clopotniţă va fi decorat la 
exterior cu aceleaşi elemente speci-
fice stilului brâncovenesc, cu expresie 
bizantină şi influenţe occidentale ale  
perioadei renaşterii italiene târzii. În 
mod similar, se poate afirma că s-aapli- 
cat un stil asemănător la decorarea 

Asezamintele sociale serban Voda
Lângă biserica Şerban Vodă dorim să construim, cu binecu- 
vântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, un 
Aşezământ Social. Aşezămintele Sociale Şerban Vodă, 
după cum le-am numit, vin în ajutorul nostru pentru 
derularea unor programe destinate cazurilor sociale 
ale parohiei.
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Arhitectul Victor MODORAN

Este născut în Bucureşti, în anul 1945 şi are doi copii: Smaranda,  
arhitect şi Andrei, fizician. Până în anul 2009 a lucrat 
ca arhitect asociat la firma VDB Dynasty S.R.L – Bucureşti. 
Din anul 2009 lucrează ca arhitect la firma CASACONDA 
 S.R.L – asociat unic.

Lucrări principale:
În cadrul Ansamblului de la Sâmbăta de Sus – Făgăraş, • 
arhitectură în stil brâncovenesc;
Complexul de la Udricani – Bucureşti, în curs de proiectare;• 
Aşezămintele Sociale “Şerban Vodă” – Bucureşti, în curs de • 
execuţie; 
Alte lucrări din domeniul construcţiilor de locuinţe, vile şi • 
arhitectură industrială;
Este verificator de proiecte MLPATL, exigenţă B şi E;  

Deţine Certificat PROJECT MANAGER emis de TUV  
THURINGEN e.V.

Capelei, la interior cât şi la exterior.
În final, se poate observa că aceste 

elemente caracteristice arhitecturii 
brâncoveneşti s-au aplicat şi la cor-
pul de clădire Grădiniţă, cât şi la zona  
din spatele bisericii, la corpul Necro-
pola – arce în plin cintru, simetrie, sim-

plitate, cu accente de trafor sculptat  
cu aceleaşi elemente florale şi vre- 
juri cu frunze de dovleac, frunze de  
acant şi păsări.

Prin grija intervenţiei şi supravegherii 
atente asupra execuţiei acestui ansam-
blu de către Parohia Şerban Vodă, avem 

convingerea că vom fi martorii fericiţi ce 
vor beneficia de prezenţa unui ansamblu 
în stil brâncovenesc, unic în Bucureşti şi 
care îşi va îndeplini cu succes rolul de 
Aşezământ Social.

Arhitect Victor Modoran
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O
întrebare din ce în ce mai vehicu- 
lată în rândul părinţilor, a adevă-
raţilor părinţi. Acum, când diavo- 
lul născoceşte noi şi perfecţionate 

mijloace de atragere a copiilor pe căile 
pierzării, părinţii creştini caută cu ardo-
are răspunsul la această grea întrebare.

Cum pot să-şi călăuzească copilul pe 
drumul cel bun, pe un drum presărat cu 
multe binecuvântări de la Dumnezeu?

Aşa cum orice părinte se îngrijeşte 
ca hrana copilului său să fie cât mai 
sănătoasă (deşi în ziua de astăzi acest lu-
cru a devenit foarte greu de realizat), tot 
aşa trebuie să se îngrijească şi de hrana 
duhovnicească pe care i-o dă. Şi aşa cum 
în bucătărie, pentru a reuşi mâncărurile, 
se pun cele de trebuinţă la timpul 
potrivit, fără a greşi cantităţile, tot aşa 
şi părinţii trebuie să ştie cât mai bine 
reţeta ideală pentru creşterea copilului. 
Deşi este greu de stabilit această reţetă 
şi aplicabilitatea ei diferă de la copil la 
copil, căci dacă la un moment dat pentru 
un copil este de folos o mustrare, pentru 
altul este mai de folos îngăduinţa, totuşi 
în mare ingredintele sunt aceleaşi.

Cine vrea ca fiul său să se mântuiască 
trebuie să înţeleagă că nu este uşor.  
Mântuirea nu se obţine fără efort, un 
efort susţinut, nu în salturi. Dar, oricât de  
mult s-ar strădui un părinte şi oricât 
de bun pedagog ar fi, trebuie să ştie că  
principalul ajutor în educarea copilului 

vine de la Dumnezeu. Numai un părinte 
care se roagă pentru copilul său este un 
părinte adevărat.

Cea mai mare durere a unui părinte 
este cea legată de copilul său. El suferă 
ori de câte ori copilul se îmbolnăveşte 

sau ori de câte ori cade în păcat. Dar, 
dacă se ocupă cu grijă de creşterea lui, 
dacă cere ajutorul lui Dumnezeu pentru 
acesta, bucuria lui va fi mare atunci când 
va vedea că eforturile sale au dat roade.

Este de mare importanţă pentru 
părinţii binecredincioşi să aibă întipărit 
în inimile lor adevărul că un copil este 
o binecuvântare de la Dumnezeu. De 
aceea venirea pe lume a unui copil este 
momentul pentru părinţi să cugete cu 
luare-aminte la Dumnezeu, punând de 
acum cărămizi, una câte una, pentru 
zidirea lui duhovnicească. Un părinte, 

în adevăratul sens al cuvântului, este 
numai acela care îşi creşte copilul ca pe 
un fiu al Părintelui Ceresc şi-l pregăteşte 
pentru a putea locui în Împărăţia Lui. 
Privit ca un dar al lui Dumnezeu, copi-
lul aduce în sufletul părinţilor bucurie,  
raza de soare care mângâie viaţa lor atât 
de frământată.

Copilul este ca o floare care răsare. 
Părinţii trebuie să se îngrijească de 
creşterea ei, să nu o năpădească buruie-
nile, să îi dea apă la vreme şi în cantitatea 
necesară, să îi vorbească, să o iubească. 
Nu este de ajuns doar să se desfăteze de 
mireasma ei, ci e bine să li se umple su-
fletele de această mireasmă.

Dar, copilul impune responsabilitate, 
asumarea greutăţilor care apar în peri- 
oada de creştere. Copilul nu este o 
jucărie, el este o cruce care trebuie purta- 
tă cu bucuria jertfei asumate. De felul 
în care părinţii înţeleg aceasta şi de 
modul în care duc această cruce depinde 
calitate de creştin a viitorului adult.

Copilul are nevoie de părinţi care să-l 
iubească, să-l înţeleagă, să îi acorde  
mult timp. Părinţii sunt chemaţi să fie 
primii prieteni ai copilului lor. Pentru 
el, părinţii sunt primele modele de viaţă.  
Şi această viaţă nu trebuie să fie orice  
fel de viaţă, ci una cu adevărat creştină. 
Dacă părinţii şi-ar da seama de uriaşa 
responsabilitate pe care o au, poate că ar 
duce o viaţă mai curată.

Copilul în familie

Cum să ne creştem copilul?

Oricât de mult s-ar strădui 
un părinte şi oricât de bun 
pedagog ar fi, trebuie să 
ştie că principalul ajutor în  
educarea copilului vine de la 
Dumnezeu. Numai un părinte 
care se roagă pentru copilul 
său este un părinte adevărat.
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Copilul nu este o jucărie, el este 
o cruce care trebuie purtată cu 
bucuria jertfei asumate.

Prin Taina Cununiei, familia creştină 
e întemeiată de Dumnezeu ca o mică 
biserică, loc al prezenţei Dumnezeului 
celui viu şi al binecuvântărilor Sale cele 
bogate. Numai într-o astfel de fami-
lie copilul va descoperi rostul pentru 
care părinţii lui cred în Dumnezeu şi îl 
îndreaptă pe calea mântuirii. Numai 
când familia este înţeleasă ca o mică 
biserică, educaţia părinţilor poate da 
roade care nu se strică. Nu există fami-
lie perfectă aşa cum nu este om fără de 
păcat. Viaţa este o luptă continuă. Este 

plină de greutăţi, obstacole, urcuşuri şi 
coborâşuri, căderi şi ridicări. Însă fie-
care familie este chemată să fie o mică 
biserică unde copilul trebuie să găsească 
liniştea, pacea, dragostea şi rugăciunea. 

Copilul va vedea cu timpul că liniştea 
care domneşte în căminul său nu se află 
în casele în care Dumnezeu nu este pri-

mit, iar atunci când va creşte mare îşi va 
dori să aibă şi el o familie binecuvântată 
de Dumnezeu.

Căci cu adevărat un om credincios  
nu-şi doreşte pentru copilul lui decât să-i 
lase cea mai preţioasă dintre moşteniri: 
dragostea de Dumnezeu şi trăirea după 
poruncile Sale. Ca şi copilul său să 
meargă pe drumul de jertfă al credinţei, 
îmbrăţişând crucea Mântuitorului şi 
câştigându-şi veşnicia.

Teolog Magdalena Pencea

„Contribuabilii pot dispune asupra 
destinaţiei unei sume reprezentând 
până la 2% din impo-zitul stabilit la 
aliniatul (3), pentru susţinerea entită- 
ţilor non profit care funcţionează 
 în condiţiile legii, unităţilor de cult”. 
Acest lucru este statornicit în Codul 
Fiscal, TitlulIII, Capitolul III, art. 57, 
alin. (4) modificat de art. I, punctul 
 36 din Legea 343/2006.

În acest sens rugăm pe toţi credin- 
cioşii parohiei noastre să direcţione-
ze acest impozit către biserica noas- 
tră. Această contribuţie de 2% va fi  
direcţionată către cazurile sociale ale 
bisericii şi pentru derularea celor-lalte 
activităţi ale parohiei noastre.

Pentru aceasta, la Circa Financiară, 
puteţi cere formularul 230, pe care îl 
puteţi depune, împreună cu o copie a 
fişei fiscale, la organul fiscal în a cărui 
rază teritorială aveţi domiciliul.

Consiliul parohial vă mulţumeşte  
anticipat!

Direcţionarea către biserică a 2% din impozitul anual
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În data de 7 februarie 2009, a trecut la 
cele veşnice domnul Ilie Dumitraşcu. 
A fost epitrop al Bisericii Şerban Vodă 
timp de 8 ani. A sprijinit activitatea 
noastră în momente grele, fiind alături 
de preoţii bisericii în lupta pentru zi-
direa noului lăcas. Bun organizator, om 
cu frica de Dumnezeu şi bun cunoscător 
al învăţăturii Bisericii, un autentic 
muscelean, care şi-a iubit Biserica, fa-
milia şi neamul, ne-a însoţit adeseori în  

pelerinajele organizate de Biserica 
noastră la Ierusalim, Sinai, în Sfântul 
Munte, Capadocia, Grecia şi Italia şi 
pe toate frumoasele plaiuri româneşti. 
Rămâne în urma lui un loc gol în biserică 
şi în sufletele noastre. Dumnezeu să-i 
scrie numele în Cartea Vieţii, aşa cum a 
reuşit să şi-l scrie şi el în Cartea de Aur a 
bisericii noastre şi să-l numere în ceata 
drepţilor săi. Veşnică să-i fie pomenirea 
din neam în neam! 



În suflete, biserica ne este mai înalta 
decât în curtea ei, din strada Petre tutea

s
unt aproape 10 ani de când paşii 
mi-au fost călăuziţi spre Şerban 
Vodă. Nu cunoşteam aici pe ni- 
meni, preot ori credincios. Recunoş- 

team, însă, în icoane şi pe pereţii 
afumaţi, chipuri blânde de sfinţi care-mi 
aşterneau liniştea în suflet şi-mi ofereau 
căldura bisericii din sat de la bunica.

Aşa a început, aşa s-a legat o dragoste 
mare între un suflet de copil şi-o biserică 
sfântă. A venit apoi vremea rânduită 
de Dumnezeu ca biserica să trebuiască 
mărită, să crească, să fie reclădită. De 
7 ani simt că noi, credincioşii, am cres-
cut odată cu ea. În fiecare zi noi o creş- 
team cu o cărămidă, ea ne creştea cu 
o virtute; noi am crescut-o din ceea ce 
suntem făcuţi: din apă şi ţărână, ea ne-a 
crescut din ceea ce-i făcută: din duh 
sfânt şi din adevăr!

Au trecut anii, rând pe rând, iar noi 
am fost aici o biserică vie, din dimineaţa 
de Florii, cu sălciile-n mâini, până 
la zilele toride ale Sfântului Ilie, sub 
soarele dogoritor al verii, aici am fost 
şi-n zilele reci şi ploioase ale sfinţilor 
prăznuiţi toamna târziu, aici, sub cerul 
liber, rămas-am şi pe tăiosul ger al Bo-
botezei. Şi-aşa, vicisitudinile ne-au unit. 
Ne-au călit. Ne-au învăţat răbdarea, 

smerenia, nădejdea şi dragostea. Căci 
ce ne-ar putea despărţi de dragostea lui 
Hristos? Soarele dogoritor? Ploaia sau 
gerul? Nimic!

Dar recunosc şi faptul că în toţi aceşti 
10 ani sărbătoream Crăciunul acasă  
la părinţi. Mă obişnuisem ca la Naşterea 
Domnului să mă întorc la gura sobei,  

la lemnele trosnind în foc ale tatălui 
meu, la masa gătită de sărbătoare a 
mamei mele şi mai ales la bisericuţa cea 
mică din sat.

Anul acesta urma să fac la fel. Îmi 
pregătisem totul, maşina era încărcată 
cu daruri şi-mi amintesc surâzând că 
m-am dus la biserică să iau binecuvân-
tare de drum. Şi-am intrat cu gesturi 
fireşti, obişnuite, când, dintr-o dată, 
am zărit bradul maiestuos împodobit şi 
apoi... policandrele! Policandrele toate 
şi-au concentrat luminile-n obrajii mei! 
Nu mi-a venit să cred ce frumuseţe! 
Nu le văzusem pe toate odată aprinse 
niciodată! Ştiam de copil că nicăieri pe 
lumea asta nu trebuie să fie mai fru-
mos ca în biserică, ştiam şi că biserica 
noastră-i frumoasă, dar nu-mi închipu-
iam niciodată că-i aşa de frumoasă încât 
te lasă fără grai!

Înăuntru se auzeau colinde; nu 
desluşeam clar cine le cântă, dacă sunt 
glasuri omeneşti sau din Cer. Copleşită, 
am plecat genunchii inimii mele şi am 
rămas acolo toată seara, într-o atmosferă 
de Rai, în care parcă biserica toată, cu 
noi înăuntru, urcase la Cer. Iar Cerul tot, 
cu îngeri şi cu sfinţi, coborâse, parcă, în 
biserica noastră!
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Mi-am amânat pentru a doua zi ple-
carea în provincie, însă minunatul con-
cert de la Palatul Copiilor, ”Colindul 
sfânt şi bun” m-a făcut, din nou, să nu 
mai plec. Aşa s-a întâmplat şi-n ziua 
următoare când câţiva credincioşi din 
parohia noastră m-au luat cu ei la un azil 
de bătrâni ca să mă-nveţe ce este milos-
tenia. Mergeau cu daruri pentru cei 
neajutoraţi, pentru cei care, odinioară, 
au fost părinţii noştri şi pe care astăzi în 
amar con de umbră i-am lăsat...

Şi tot aşa, zi după zi îmi amânam  
plecarea, căci aşa de greu imi era să 
mă desprind de biserica noastră, de  
bucuria de a dărui şi de toate minunile 
care aureolau biserica şi zilele din preaj-
ma Crăciunului. 

Într-una din duminicile premergă-
toare marii sărbători, tocmai din 
Maramureş, din Botiza,  ne-a vizitat 
un grup de colindători care, cum spune 
cântecul popular, ”În trăistuţa lor de 
lână/ Au pus strună lângă strună” ca să 
ne vestească Naşterea Domnului. A fost 
o atmosferă dumnezeiască; numai cine a 
fost prezent în acea duminică la biserică 
înţelege ce scriu şi de ce scriu cu la- 
crimi. Parcă toată istoria, toată tradiţia, 
tot Betleemul şi tot sufletul încercat al 
poporului român se adunase în colindul 
acelor copii!

Multe au fost bucuriile acelor zile, 
multe au fost colindele şi darurile, multă 
şi osteneala, iar încununarea lor a făcut-o 
Serbarea organizată cu două zile înainte 

şi-a găsit rolul în biserică: în primul 
rând copiii; în plin proces de for-
mare, ne-au arătat că educaţia lor are  
solide temelii ortodoxe, apoi s-au simţit 

de Ajun, chiar în 
biserica noastră. 
La iniţiativa 
părintelui paroh 
Dinu Pompil-
iu, cu suportul 
celorlalţi preoţi 
şi prin purtarea 
de grijă a unor 
oameni minunaţi 
care alcătuiesc 
astăzi Consil-
iul şi Comitetul 
Parohial, seara 
aceea va rămâne 
de neuitat, ca un 
important punct 
de reper în viaţa 
comunităţii no-
astre. A fost un 
regal de muzică, 
poezie, lumini, 
culori şi trăiri, 
un spectacol ex-
traordinar, dar 
şi o şcoală, în 
acelaşi timp. A 
fost momentul 
în care fiecare 

ascultaţi, au înţeles că au, în biserică, 
un loc al lor, ce îi aşteaptă mereu şi pe 
care ei trebuie să îl ocupe cu vrednicie. 
Apoi dascălii lor, al căror rol în Biserică 
este covârşitor, căci ei sunt forma- 
torii de azi ai generaţiilor de mâine, 
iar în seara aceea ne-au dovedit cum  
înţeleg ei să formeze caractere, bine-
ştiind că ”înţelepciunea lumii acesteia 
este nebunie înaintea lui Dumnezeu”  
(I Corinteni 3. 19).

Tot în acea seară concertul de colinde 
a fost deschis, cu armonii dumne-
zeieşti, de Corala Dominus, care de 
7 ani ne încântă, ne vesteşte şi chiar  
ne educă gustul pentru armonie şi  
pentru frumos.

Mă uitam discret pe chipurile oame-
nilor: trăiau cu atâta intensitate, erau 
aşa de fericiţi! Unii zâmbeau; alţii parcă 
nu respirau. Toţi aplaudau. Un bătrân 
avea ochii în lacrimi; mi-a fost ruşine să 
mă duc să-l întreb, dar parcă am simţit 
că-i mulţumea lui Dumnezeu că apucase 
clipa aceea. În alt colţ, o mamă mică de 
statură se ridica pe vârfuri să-şi vadă 
băieţelul recitând. Pe un scaun, un preot 
privea blând cu ochii la copii, iar cu ini-
ma dădea slavă lui Dumnezeu!

De 7 ani simt că noi, credincioşii, am crescut odată cu 
ea. În fiecare zi noi o creşteam cu o cărămidă, ea ne 
creştea cu o virtute.
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Şi astfel a venit seara de Ajun. Nu 
mai puteam pleca la părinţi: trebuia să 
împodobim şi noi bradul, să primim 
şi noi colindătorii, să ne spunem şi 
noi rugăciunile de dinaintea Sfintei 
Împărtăşanii şi să ne pregătim pen-
tru slujba de Crăciun. Şi ce frumoasă, 
ce înălţătoare atmosfera din ziua de 
Crăciun! Icoanele împodobite, biserica 

petrecut în biserica mare şi nu ne-am 
simţit de nimic lipsiţi ci, dimpotrivă, 
mult îmbogăţiţi. Şi-am zis şi noi, ca şi 
psalmistul: „Veselitu-m-am de cei ce 
mi-au zis mie: În casa Domnului vom 
merge!” (Psalmul 121.1).

Simţul apartenenţei la o biserică vie 
şi lucrătoare pune, pe mai departe, sens 
vieţii noastre. Simţim, pe zi ce trece, că 
nu călătorim singuri. E mare mângâierea 
şi deplină speranţa când ştii că Hris-
tos călătoreşte cu tine, la cârma cora-

gătită, preoţii în straie de sărbătoare şi 
Pastorală mângâietoare!

În ziua a doua a Crăciunului am  
avut ca oaspete un cor bizantin şi cine 
s-ar fi lipsit de încântarea acestui  
cor care ne-a purtat cu gândul la  
minunatele slujbe din mănăstiri şi care 
a cântat Axionul aşa de frumos în faţa 
icoanei Măicuţei Domnului!

Aşa se face că anul acesta, prin 
frumuseţea cu care parohia noastră şi-a 
pregătit sărbătoarea Crăciunului, ne-a 
câştigat definitiv şi-n loc să petrecem 
Naşterea Domnului în biserica mică 
(familia), aşa cum făceam de obicei, am 

biei, dar şi mai mare, cred, este bucuria 
când vezi că nu eşti singurul pe care îl 
călăuzeşte Hristos, că toţi fraţii tăi, pe 
care îi iubeşti, se află, şi ei, în corabie. 
Căci ce rost are Raiul de unul singur? Ce 
rost are Raiul fără fraţii mei? Aşadar, tu-
turor fraţilor mei, închinători ai bisericii 
Şerban Vodă, vă spun că fără voi, pentru 
mine, Raiul nu are rost!

Nectaria Pavel

Simţul apartenenţei la o 
biserică vie şi lucrătoare 
pune, pe mai departe, sens 
vieţii noastre. Simţim, pe 
zi ce trece, că nu călătorim 
singuri.
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R
ânduită a se citi în a II-a Duminică 
a Triodului, pilda Fiului Risipitor,  
supranumită pe bună dreptate  
de Părinţii Bisericii Coroana 

tuturor pildelor din Sfânta Scriptură, 
reprezintă pentru noi nesecat izvor de 
adâncă cugetare.

De ce îl serbăm noi pe fiul risipitor?
Tocmai pentru că şi-a venit în fire 

şi s-a întors. Este foarte interesantă 
această expresie şi-a venit în fire, pe 
care o foloseşte Mântuitorul. Înseamnă 

mă mă voi duce la tatăl meu. Acum 
conştiinţa lui se trezeşte, acum reintră 
în natura lui omenească, primară, 
aceea creată de Dumnezeu. Şi-a reve-
nit în sinele lui din care ieşise. Fus-
ese sub stăpânirea patimii ce-i întun-
ecase  conştiinţa. Acum a redevenit el  
însuşi, şi-a recăpătat personalitatea şi 
identitatea, şi-a adunat mintea care-i 
plecase de acasă. Fusese ieşit din fire, 
se trădase, se golise de sine şi rătăcise  
undeva afară.

Duşmanul stării întru sine sau al per-
manentei cugetări profunde este grija de 
multe care ne risipeşte conştiinţa, inima 
şi mintea până la a nu ne mai putea în-
toarce în ele însele, întru ale lor, ca să 
fie capabile să judece în tihnă şi să ne 
facă să ne orânduim toate cu sinceritate 
şi înţelepciune. Întoarcerea la Tatăl nu 
este posibilă până ce nu ne venim întru 
sine sau ne întoarcem din risipire.

Fiul risipitor, prin cuvintele adresate 
tatălui său: tată am greşit la Cer si 
înaintea ta conştientizează cu adevărat 
cele două direcţii spre care se îndreaptă 
greşeala sa, adică spre cei de pe pământ, 
dar mai ales faţă de cer. Ce mare dar   
ne-a dat nouă Dumnezeu, acela de a ne 
părea rău de faptele rele şi ele să fie ier-
tate de către El. Dar şi pe acesta omul 
zilelor noastre îl neglijează.

Conştientizarea păcatului urmată de 
pocăinţa sinceră ne readuce în stadiul 
de fii ai lui Dumnezeu şi ai Bisericii, şi 
anume fii cu drepturi depline ca la în-
ceput, nu numai argat cum nădăjduia 
fiul risipitor, şi aceasta pentru că: “Mai 
mare bucurie este în cer pentru un 
păcătos care se pocăieşte, decât pen-
tru 99 de drepţi care n-au nevoie de 
pocăinţă.“ (Luca 15,7).

Teolog Ionuţ Simion

Venirea întru sine
“Dar venindu-şi întru sine, a zis:… Sculându-mă mă voi 

duce la tatăl meu”   Luca XV, 17,19

“Mai mare bucurie este în cer pentru un 
păcătos care se pocăieşte, decât pentru 99 
de drepţi care n-au nevoie de pocăinţă.“ 
(Luca 15,7).
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În luna ianuarie a anului 2009 
a trecut la cele veşnice doamna  
Elena Moroşanu, credincioasă 
fiică a bisericii noastre, odrăslită 
de pământul binecuvântat şi plin 
de sfinţi al Moldovei. A fost o 
soţie ideală, o mamă desăvârşită, 
înzestrată de Dumnezeu cu multe 
daruri. Multe au fost virtuţile care 
au încununat-o pe această femeie şi 
pe toate le-a pus în slujba bisericii 
şi a familiei. Alături de soţul său, 
Constantin Moroşanu, a fost vreme 
de mai bine de 20 de ani membră în 
Comitetul Parohial, a slujit biserica 
în smerenie, cu multă credinţă şi cu 
nemărginită dragoste. A fost om al 
rugăciunii, al slujirii şi al ascultării. Munca ei se vede şi acum în biser-
ica noastră. 

Pentru toate ostenelile şi pentru 
comportamentul ei  
pilduitor, rugăm pe  

Dumnezeu să-i scrie  
numele în Cartea Vieţii!

Veşnică să-i fie pomenirea!

că nu era în sine sau în fire în momentul 
când cere partea de avere şi pleacă din 
casa Tatălui său. Din momentul în care 
ia această hotărâre, acest fiu părăseşte 
natura lui omenească şi păcătuieşte. 
Acesta este apogeul dramei lui, momen-
tul când pleacă din comuniunea iubirii 
pe care i-o împărtăşea tatăl, momentul 
când firescul sau normalul nu mai este 
în el sau el nu mai este în fire.

După o perioadă în care fiinţa lui 
se degradează, fiul evaluează greşeala 
despărţirii de tatăl şi îşi zice: sculându-

Oare a avut el pe cineva să-l îndrume 
spre a se întoarce? Nicidecum, dacă 
ne referim la o persoană, dar sămânţa 
dumnezeiască aşezată de Dumnezeu 
în om, de la crearea lui, adică această 
conştiinţă despre care vorbim, îl trezeşte 
la realitate şi-i grăbeşte întoarcerea. 

Cu sinceritate vorbind, de câte ori 
nu suntem noi în situaţia aceasta de fiu 
risipitor? De câte ori nu părăsim noi 
averea Tatălui nostru, măcar şi numai 
cu mintea, şi pribegim prin deşertul 
necredinţei şi al poftelor rele?



I
storia ne arată că Biserica Ortodo-
xă Română a fost în permanenţă  
un factor de cultură şi civilizaţie. 
Pe lângă biserici şi mai ales în 

mănăstiri, în centrele episcopale 
sau mitropolitane, au existat traducă- 
tori şi copişti, apoi tipografii, 
şi, permanent şcoli în limba română. 
Episcopii şi mitropoliţii, dintre care nu  
putem să nu amintim pe  
Sfântul ierarh Antim Ivireanu,  
Mitropolitul Veniamin Costachi 
şi Mitropolitul Andrei Şaguna (a 
cărui canonizare a fost recent aprobată 
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române) au înfiinţat şcoli publice şi 
teologice, au tipărit atât carte religioasă 
cât şi manuale şcolare, au acordat 
ajutoare materiale sau au susţinut 
- uneori pe propria cheltuială - pe copii 
din familiile sărace pentru a  
deveni preoţi sau pentru a urma  
cursurile unei şcoli publice.

Dar semnul celei mai apropiate legături 
între biserică şi şcoală îl reprezintă 
faptul că, mai ales în mediul rural, şcoala 
se făcea în tinda bisericii, preotul sau 
preoteasa erau învăţătorii copiilor din 
sat, iar cărţile pe care învăţau micuţii 
să citească erau Ceaslovul sau alte cărţi 
bisericeşti. Să ne amintim doar Amintiri 
din copilărie a lui Ion Creangă!

Primul Abecedar românesc conţinea 
multe rugăciuni şi istorioare din  
trecutul ţării.

Dacă ştim să-i aducem pe copii la 
biserică, vom descoperi cu uimire că ei  
pot avea o maturitate deosebită, îl 
pot înţelege pe Dumnezeu, şi pot să-
şi rânduiască mult mai uşor viaţa, 
luminaţi şi ajutaţi de credinţă. Acum mai  
bine de 10 ani, un copil descoperea 
lumea şi pe Dumnezeu, creatorul ei. L-a 
înţeles cu mintea, L-a iubit cu sufletul. 
Şi aceasta s-a întâmplat chiar la şcoala 
nr.109, din vecinătatea bisericii Şerban 
Vodă, unde un copil a fost fascinat de 
orele de religie ţinute de un preot. Fiind 
în clasa a VIII-a, în taină a hotărât să 
dea la seminar. Lucrurile s-au petrecut 
întocmai. Acest tânăr excepţional atât   
intelectual, căt şi uman, a urmat semi-

narul, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Bucureşti, masteratul şi apoi a început 
studiile de doctorat. Astăzi este preot şi  
cu bucurie urmărim frumoasa prestaţie 
pe care copilul de altădată, astăzi 
părintele, o are ca redactor în cadrul  
Televiziunii Trinitas. 

Alt fiu al bisericii din Şcoala 103,  
absolvent al Facultăţii de Teologie, 
reprezintă cu cinste România la întruni-
rile teologice din SUA. Alt fiu al bisericii 
noastre a îmbrăcat haina monahală, 
primind chipul îngeresc al călugărului 
sub numele de Eftimie, din Mănăstirea 
Înălţarea Sfintei Cruci – Oradea. 
Copii deosebiţi din Şcoala 11 au urmat  

Biserica si scoala

ani, doamna profesoară de matematică 
Steliana Nistor face meditaţii  în special 
cu copii din familii cu venituri reduse 
pentru a-i pregăti pentru examenul de  
capacitate sau tezele cu subiect unic. 
Locul: până nu demult tinda bisericii 
Şerban Vodă. 

Apoi, profesorii de religie de la şcolile 
din parohie au găsit aici un loc pentru 
a-şi ţine orele cu elevii. Cu emoţie, am 
asistat odată la ora de religie a unor copii  
din clasele mici: profesoara i-a învăţat 
cum să păşească cu evlavie în biserică,  
cum să se închine, cum să aprindă o 
lumânare, cum să se roage pentru ei 
şi familia lor. Mulţi sunt profesorii de  
religie care vin cu ele-
vii, mai ales în posturi, 
pentru a se spovedi 
şi împărtăşi sau a  
participa la slujbe.  
Pe unii din aceşti  
profesori i-am admirat  
când i-au însoţit pe 
elevi la concertele  de 
muzică bisericească 
pe care corul  
Patriarhiei, corala An-
ton Pann sau corala 
“Sfântul Andrei” a 
preoţilor din Capitală 
le-au susţinut în 
noul lăcaş al bisericii  
Şerban Vodă. 

Astăzi, însă, se pare că mulţi au uitat 
că Biserica era una cu şcoala, că preotul  
îl descoperea nu numai pe Dumnezeu  
copiilor, ci şi tainele cărţilor.

Şi totuşi, Biserica se doreşte vie şi  
vrea ca sufletul curat şi îngeresc al  
copiilor să-L cunoască pe Dumnezeu 
şi dragostea Sa pentru oameni. În şcoli  
sunt icoane, în şcoli sunt profesori de  
religie, care cu dăruire şi pricepe- 
re deschid mintea  copiilor către 
Dumnezeu. “Lăsaţi copiii să vină 
la Mine!”. Noi trebuie doar să  
nu-i împiedicăm.

Biserica Şerban Vodă este deschisă 
copiilor şi se implică în viaţa şcolii pentru 
a-i ajuta pe cei mici. Astfel, de mai mulţi 

seminarul şi teologia.
Şcoala şi biserica pot împreună 

– profesori pe de o parte, preoţi şi  
membrii ai comunităţii bisericii Şerban 
Vodă  pe de altă parte  -  să   investească  
valori religioase şi morale în educaţia 
elevilor, să dea aripi copiilor, să le  
ofere un suport spiritual, să-i 
îmbogăţească cultural. Pentru ca  
aceşti copii să-şi găsească rostul şi  
echilibru în această lume, 
dar în acelaşi timp să descop- 
ere şi bucuria şi frumuseţea lumii în  
care trăiesc, şi neapărat să se forme- 
ze ca personalităţi puternice, pozitive.

Teolog Maria Buleu

12

, ,



C
um să îndrăznesc să mă apropii? 
Sunt necurat, Doamne, şi atât 
de plin de păcat! Sunt mizerabil,  
Doamne, şi căzut... Iar Tu... Tu 

eşti Sfânt şi purtat de îngeri! Fie-Ţi milă 
de mine, Doamne, căci nimic nu sunt, 
decât un abis de păcate! Milostiv, milos-
tiv fii mie, păcătosului!...

Pe pardoseala rece a Templului cădeau 
lacrimi grele şi amare.Vameşul plângea! 
El, care fura, el care îşi împila fraţii, el, 
răpitor şi lacom - plângea... Umil şi sin-
gur, lângă uşă, neîndrăznind nici măcar 
să intre - plângea...

În faţă, un fariseu. Se ruga. Mulţumea. 
Şi era mulţumit... „Îţi mulţumesc, Doa-
mne, că nu sunt ca acest vameş! Că 
nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, 
nedrepţi...” (Luca 18:11). Fariseul 
nu plângea; fariseul era mulţumit. 
Satisfăcut de el, de faptele şi realizările 
sale, de virtuţile şi chiar de... rugăciunea 
sa. Avea lucrări bune şi era conştient 
de valoarea sa. Îi spunea lui Dumezeu 
cine este el, de parcă Dumnezeu nu 

Da-mi cuvânt, Cuvinte!
Cereţi şi vi se va da! Bateţi şi vi se va deschide! Căutaţi şi veţi afla!

vânt smerit? Rugăciune, Doamne, dă-mi 
rugăciune! Dă-mi cuvânt, Cuvinte!” Căci 
Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu 
era Cuvântul”. 

Dar cuvântul meu este murdar şi ne-
sigur, iar inima mea este împietrită. 
”Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu 
o va urgisi.”(Ps 50:11) De acest dar am 
nevoie la rugăciune, de o inimă eliberată 
de meschina, permanenta grijă pen-
tru păcatele aproapelui, privind către  
propriile căderi.

Căci acolo, pe pardoseala rece a Tem-
plului, în gheara rece a remuşcărilor 
şi sub focul fierbinte al lacrimilor de 
pocăinţă, s-a născut cel mai dulce cuvânt 
de rugăciune: ”Doamne Iisuse Hristoa-
se, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul!” 

Despre ea s-au scris tratate întregi, 
sfinţii au iubit-o ca pe o comoară, i 
se spune rugăciunea minţii şi a ini-
mii, s-a dezvoltat pe marginea ei o 
adevărată cultură patristică şi chiar o 
ştiinţă duhovnicească, isihasmul, căci 
Gheron Iosif Isihastul, neuitatul sihas-
tru athonit, o numea ”arta artelor şi 
ştiinţa ştiinţelor”. Dar te mişcă spre ea 
neîndoielnic Însuşi Domnul, Care ne 
făgăduieşte că orice vom cere în Nu-
mele Lui, negreşit vom primi, precum 
şi părerea pe care Apostolul Neamurilor 
şi-o exprimă, susţinând că preferă să 
rostească în rugăciune cinci cuvinte 
din inimă, în limba simţirii sale, decât 
zece mii într-o limbă străină propriilor 
înţelegeri. Părintele Arsenie Papacioc 
dă un răspuns uluitor de simplu şi per-
tinent tuturor iubitorilor de dialectică şi 
retorică pe marginea rugăciunii, în sti-
lul lui inimitabil şi veşnic fermecător: 

ar fi ştiut... că posteşte de două ori pe 
săptămână, că-şi plăteşte conştiincios 
dările, că face milostenie. Le ştia pe 
toate Domnul, Care cercetează adân-
curile omului, inima şi rărunchii, dar 
marea durere era că şi el, fariseul, ştia de 
aceste fapte ale sale. Aflase stânga sa ce 
făcea dreatpta sa şi nu îşi acoperea fapta 
bună cu mantia smereniei.

Am plecat de lângă Templu înlăcrimat. 
Eu am faptele vameşului şi rugăciunea 
fariseului. Măcar de aş avea smere-
nia  celui dintâi, ca sufletul meu să se 
întoarcă mai îndreptat în casa lui din 
zborul rugăciunii; să am faptele drepte 
ale fariseului, ca dreptatea să mă înveţe, 
într-un final, smerenia! Dar eu... eu ce 
sunt şi ce am? Ce să fac eu cu mine, 
când nu pot ridica spre Domnul un cu-

Doamne Iisuse Hristoase,  
Fiul lui Dumnezeu,  

miluieşte-mă pe mine, 
păcătosul!
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„...despre ea nu vorbeşti, rugăciunea 
se lucrează: taci şi spui!” Cât adevăr! 
Mulţumim, Părinte!

Şi acum ştiu foarte bine că decât să 
vorbesc precum vameşul despre pro-
funzimi pe care nu le cunosc şi pe care 
nu le-am trăit, mult, mult mai bine ar 
fi să-L strig pe Domnul! De ce nu strig 
şi eu cu iubire dulcele Lui nume, când 
ştiu că El aşteaptă cuvântul meu: ”Iată, 
Eu stau la uşă şi bat!” Nu vine, nu e în 
trecere, CI STĂ! Mereu la uşă, mereu cu 
răbdare şi bunătate nădăjduind! Iar eu 
NU AM TIMP! Ba nu: nu am voinţă, nu 

am dragoste, nu am minte întreagă să-I 
strig Numele sfânt şi să-I cer milă, fără 
de care ştiu că nu pot face nimic... În 
fiecare dimineaţă pun început şi în fie-
care seară mă găsesc înfrânt... De ce nu 
mă trezesc? De ce nu văd ce cu adevărat 
contează? De ce sunt încă eu?

Doamne... milostiv fii mie, 
păcătosului!!

Simona Văleanu 

...despre ea nu vorbeşti, 
rugăciunea se lucrează: 
taci şi spui!

ctitori si donatori

i
n primul număr al Buletinului nos-
tru am căutat să aducem în memo-
ria dumneavoastră numele doamnei  
Atena Valentina Popescu, primul  

ctitor al bisericii noastre. În numărul de 
faţă vom continua cu prezentarea vieţii 
şi activităţii celui de-al doilea slujitor al 
acestui Sfânt Altar. Nu este uşor să scrii 
despre cel care a fost preotul Iconom 
Stavrofor Oriţă Ioan, preot cu alese 
calităţi sufleteşti şi intelectuale, care  
a slujit la parohia Şerban Vodă timp  
de 46 de ani. 

Părintele Ioan s-a născut în 1908, la 10 
ianuarie, în satul Ţuţu, comuna Corbiţa, 
judeţul Tecuci, actualmente Vrancea, 
fiind fiul lui Alexandru Oriţă, mort în 
primul război mondial, şi al Ioanei. 
A fost unul din cei 10 copii ai familiei, 
om cu vocaţie pentru Sfântul Altar. A 
urmat cursurile Universităţii din Iaşi şi 

Preotul Iconom Stavrofor Oriţă Ioan

de la vrednicul întru fericire Patriarhul 
Justinian.

A trecut la cele veşnice la data de  
7 mai 1995 şi este înmormântat la  
cimitirul Bellu.

A fost un preot cu aleasă vocaţie, cu 
multă frică de Dumnezeu şi cu ruşine 
de oameni. Şi-a iubit turma care i-a 
fost încredinţată şi a păstorit-o din  
dragoste, şi nu pentru câştig urât.  
Crucea nu i-a fost uşoară nici în familie  
şi nici în biserică, deoarece şi-a 
desfăşurat activitatea într-o perioadă 
ostilă bisericii, dar, prin munca sa, prin 
caracterul său dârz, prin firea sa blândă, 
prin răbdarea sa şi printr-o minte 
strălucită, a ştiut să păstreze aprinsă 
flacăra credinţei în Dumnezeu.

Veşnică să-i fie pomenirea şi numele 
lui să fie scris în Cartea Vieţii.

Deşi au tre-
cut mulţi ani 
de la trecerea 
fulgerătoare 
la cele veşni-
ce a lui Ionuţ 
Răzvan Pena, 
l a c r i m i l e 
p ă r i n ţ i l o r 
lui (Marin şi 
Lenuţa Pena) 
şi ale fratelui 
său, Aurel Florin, nu s-au uscat 
încă. Suferinţa lor nu ne-a lăsat 
nepăsători pe noi, slujitorii Sfântu-
lui Altar. Ca semn al preţuirii şi al 
purtării noastre de grijă publicăm 
alăturat fotografia acestui tânăr 
mort în floarea vârstei într-un trag-
ic accident. Dar, alături de acest 
anunţ, punem în sufletul părinţilor 
şi învăţătura de căpătâi a Bisericii 
că „nu moartea are ultimul cuvânt”. 
Pentru noi plânsul este cu măsură, 
căci toţi vom învia şi ne vom întâlni 
cu cei dragi ai noştri.
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ale Facultăţii de Te-
ologie din Chişi-nău. 
Căsătorit cu pres- 
bitera Eugenia, a 
avut doi copii: Ale- 
xandru şi Eugenia. 

Până în 1946 a 
slujit la parohiile 
Taraclia şi Căuşani 
din Basarabia, dar 
din cauza invaziei 
ruseşti a părăsit fru-
moasele meleaguri 
ale Basarabiei şi s-a 
stabilit în parohia 
Şerban Vodă pe care 
a slujit-o din 21 octo-
mbrie 1946 până la 1 
iulie 1992, când, la 
vârsta de 84 de ani, 
s-a pensionat.

În toată activi-
tatea de la parohia 
Şerban Vodă a con-
tribuit decisiv la 
construirea bisericii. 
La 6 iunie 1973, 
cu ocazia sfinţirii, 
a primit rangul  
de Iconom Stavrofor 
şi Crucea Patriarhală 
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Manastirea sfântul ioan seceratorul din Valea stilarului

Publicăm în paginile Buletinului Parohial al acestei luni un articol primit de la Eliana Petria, fiică a bisericii  
noastre, stabilită în Italia. Este o mărturie a Bisericii Ortodoxe Române din Italia. Eliana Petria dă mărturie  
despre viaţa bisericii de acolo şi despre roadele duhovniceşti ale acesteia. Publicăm acest articol cu gândul că şi 
alţi fii ai neamului nostru şi ai parohiei noastre ne vor trimite scrisori cu mărturii din viaţa lor şi din biserica pe 
care o reprezintă. Facem lucrul acesta pentru că biserica noastră are fii şi fiice în întreaga lume. Din dragoste 
pentru ei vom încerca să publicăm în fiecare număr mărturii din Biserica Ortodoxă Română de pretutindeni. În 
felul acesta îi vom simţi mereu aproape şi în comuniunea dragostei cu noi.

P
rivind mai cu luare aminte nu-
mele sfinţilor prăznuiţi în luna 
februarie, înscrişi în calendarul 
creştin ortodox 2009, tipărit cu 

binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 
Siluan, Episcopul tinerei Episcopii Or-
todoxe Române a Italiei, mi-a atras 
atenţia ziua de 23, a prăznuirii Sfân-

pânze şi fără vâsle, în mod miraculos, 
strâmtoarea Messina, care desparte Si-
cilia de bătrânul continent, la vârsta de 
14 ani, ajungând apoi la locurile de ori-
gine ale mamei sale. Locuitorii din Valea 
Stilarului, văzându-l pe tânăr, l-au con-
dus la Episcopul locului care l-a întrebat 
despre motivul pentru care venise şi 

ceea ce căuta. Ioan răspunse că dorea să 
primească botezul şi să devină creştin.

Crescând cu vârsta, tânărul simţea 
o atracţie tot mai puternică spre 
viaţa ascetică de nevoinţă a monahi-
lor care trăiau în peşterile din acea 
zonă muntoasă, astfel încât, după 
multe insistenţe, fu primit în obştea 

tului Ioan Secerătorul. 
(Nota redacţiei: Sfântul 
Ioan Secerătorul nu este 
menţionat în toate calen-
darele, însă prăznuirea lui 
apare în calendarul amin-
tit mai sus) Cugetând la 
faptul că poate este un 
sfânt mai puţin cunoscut 
în rândul credincioşilor şi 
amintindu-mi de recenta 
donaţie făcută Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei 
– mănăstirea cu hramul 
sfântului – am purces la 
o scurtă căutare a câtorva 
repere duhovniceşti ale 
vieţii acestui sfânt.

Născut în jurul anului 
995 la Palermo, în Sicilia, 
la puţin timp după ce tatăl 
său fusese ucis de arabii 
care dominau în acel timp 
insula. Rămasă văduvă, 
tânăra mamă însărcinată 
a fost luată în sclavie de 
asupritori, iar micul Ioan 
a avut ca sprijin şi model 
de vieţuire creştinească pe 
cea care l-a purtat în pân-
tece. Originară din Stilo, 
localitate situată în provin-
cia Calabria a Italiei me-
ridionale, aceasta este cea 
care îl îndeamnă pe micul 
Ioan să fugă în locurile de 
baştină şi să se boteze.

Înarmat numai cu o 
micuţă cruce, Ioan traver-
sează într-o barcă fără 

călugărilor, remarcându-
se prin virtuţile sale, de-
venind monah iscusit. 
Fiind găsită o bogată 
moştenire care aparţinuse 
familiei sale, sfântul 
Ioan o dărui în întregime 
săracilor, urmând mode-
lul de vieţuire al sfântului 
Vasile cel Mare. Asprele 
sale nevoinţe aveau ca 
aripi spre cer rugăciunea 
devenită un “foc arzător”; 
se povesteşte despre Ioan 
că iarna avea obiceiul să 
iasă, cu binecuvântarea 
stareţului, nu departe de 
mănăstire, unde se afla 
o grotă de unde curgea 
un izvor în ale cărui ape 
îngheţate sfântul se ruga 
deseori.

Dar sfântul primi nume-
le de “Secerătorul” după ce 
a săvârşit  una din minunile 
sale, salvând de la distru-
gere recolta câmpului din 
timpul secerişului, într-un 
miez de iunie când, prin 
rugăciune adâncă, cu aju-
torul lui Dumnezeu, sfân-
tul a alungat norii furtunii 
care se abătuseră asupra 
secerătorilor. Proprietarul 
acelor terenuri îi oferi 
ca dar sfântului, pentru 
binele făcut, mănăstirea.

Această minune a 
secerării minunate, ca şi 
alte dovezi de ajutor grab-

Monumentul a fost cedat în data de 18 iulie 2008 
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei în comodat 
gratuit pe o perioadă de 99 de ani şi funcţionează 
ca mănăstire de monahi, înscriindu-se astfel în 
continuitate vie cu ceea ce a reprezentat el până 
în urmă cu mai bine de trei secole.
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nic şi nemijlocit oferit celor aflaţi în 
nevoie, l-au făcut să primească numele 
”Theristis”-Secerătorul.

După o viaţă închinată lui Hristos, 
sfântul se mută la cele veşnice în jurul 
anului 1054.

Moaştele sfântului, făcătoare de 
minuni şi vindecătoare de boli sufleteşti 
şi trupeşti, sunt păstrate în Biserica 
mănăstirii cu hramul Sf. Ioan Theristis, 
aflată astăzi pe teritoriul oraşului Bivon-
gi din sudul extrem al Italiei.

Mănăstirea, care este declarată Mo-
nument Naţional, cuprinde un complex 
monastic de origine bizantină, compus 
dintr-o biserică în stil bazilical din seco-
lul al X-lea şi câteva corpuri de chilii. 
Complexul mănăstiresc este situat în-
tr-o vale sălbatică numită Vallata dello 
Stilaro, renumit loc de nevoinţă ascetică 
unde totul vorbeşte despre monahismul 
bizantin de la sfârşitul celui dintâi mi-
leniu creştin. Mănăstirea este situată  
în partea declarată “zona sacră” a  
Patrimoniului Bizantin din Valea  
Stilarului, fiind unul din cele peste 40 
care existau la începuturile celui de-al 
doilea mileniu creştin în această parte a 
Italiei Meridionale.

În anul 1579, o dată cu înfiinţarea or-
dinului basilienilor, mănăstirea devine 
greco-catolică, iar în secolul al XVII-
lea, în urma greutăţilor provocate de 
o bandă de tâlhari, monahii se mută 
la Stilo, luând cu ei moaştele Sf. Ioan, 
mănăstirea rămânând părăsită până 
la începutul secolului al XIX-lea, când 
moşia cu ruinele mănăstirii trece în 
proprietatea comunei Bivongi, ulterior 
vândută mai multor proprietari. În anul 
1980 ultimii moştenitori au donat-o 
primăriei locale. 

Monumentul a fost cedat în data 
de 18 iulie 2008 Episcopiei Ortodoxe 
Române a Italiei în comodat gratuit pe 
o perioadă de 99 de ani şi funcţionează 
ca mănăstire de monahi, înscriindu-
se astfel în continuitate vie cu ceea ce 
a reprezentat el până în urmă cu mai 
bine de trei secole. În duminica de 20 
iulie 2008, la praznicul Sfântului Ilie 
Tesviteanul, a fost săvârşită în biserica 
Sfântului Ioan Secerătorul prima Sfântă 
Liturghie, oficiată de PS Episcop Siluan 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, 
împreună cu stareţul Mănăstirii “Buna-
Vestire” de la Benevento (Italia), Pr. 

Buletinul Parohial este o 
publicaţie lunară, destinată 
enoriaşilor parohiei Şerban 
Vodă şi credincioşilor care 
frecventează cu regularitate 
Biserica Adormirii Maicii 
Domnului. 

Orice credincios este in-
vitat să participe la realiza-
rea materialelor redacţio-
nale, adresându-se, pentru 
acea-sta, părintelui paroh 
Dinu Pompiliu, fie direct la  
Cancelaria Parohială, 
fie prin e-mail, la adresa: 
prdinu@yahoo.com. Sunt 
binevenite şi apreciate toate 
sugestiile şi observaţiile citi-
torilor.

La realizarea acestui 
număr au colaborat:

Preot dr. Dinu Pompiliu, 
paroh al Parohiei Şerban 
Vodă; Preot Moraru Eugen; 

Arhitect Victor Modoran; 
Teolog Magdalena Pencea; 
Nectaria Pavel; Simona 
Vălenu; Eliana Petria; Te-
olog Rodica Amalia Gheo-
rghe Foto: Mircea Enache;  
Director de producţie: Ale-
xandru Mandiuc

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

RedactionalaCaseta

Nicodim (Burcea) şi stareţul mănăstirii 
Lupşa, Pr. Melchisedec (Ungureanu), în 
prezenţa mai multor monahi şi monahii 
din Italia şi România şi a unui grup de 
credincioşi veniţi din împrejurimi.

În această mănăstire se află în prezent 
trei monahi. Comunitatea românească 
din regiunea Reggio-Calabria numără 
câteva mii de persoane. Ele au în 
mănăstire un punct de referinţă 
duhovnicească, acesta fiind unul din 
cele trei aşezăminte româneşti de acest 
tip pe teritoriul italian.

Dăm slavă lui Dumnezeu că s-a reîn-
nodat în acest fel tradiţia monastică 
ortodoxă milenară pe aceste meleaguri 
şi că, prin rugăciunile Sfântului Ioan 
Secerătorul, adevărat trăitor al Cuvân-
tului la cumpăna dintre primele două 
milenii creştine, putem să ne răcorim 
sufletele prin acest popas duhovnicesc 
cu apa limpede şi dătătoare de viaţă 
izvorâtă din Duhul veşnic plinitor a toată 
bunătatea şi în vremurile acestea de în-
ceput de mileniu trei, pe care îl dorim cu 
toţii creştin.

Eliana Petria
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NAsTEREA DE PRUNCi ÎN
FAMiLiA CREsTiNa 

F
undamentul adevăratei vieţi 
familiale şi sociale nu poate fi 
decât omul acesta: omul definit 
de culorile şi de chipurile virtuţii. 

Numai el poate fi făuritorul adevăratei 
familii şi al societăţii de mâine, prin 
înfăptuirea lui cea mai măreaţă: prin 
creşterea copiilor în duh creştin. O bună 
familie creştină este întemeiată din buni 
membri creştini. Aici rezidă, în acelaşi  
timp, condiţiile  determinante ale bunei 
societăţi creştine, sub toate raporturile, 
pentru care lucru, formarea moral-
socială a familiei creştine ocupă în mod 
deosebit predica Sfântului Ioan Gură de 
Aur, fie lămurind raporturile dintre soţi, 
fie îndemnând la o aleasă creştere a copi-
ilor. Soţia este fiinţial legată de bărbatul 
ei prin creaţie şi haric prin sfânta taină 
a căsătoriei creştine. Astfel ea este egală 
întru toate cu soţul ei. Este adevărat că Sf. 
Ioan Gură de Aur şi Sfinţii Părinţi în ge-
nere vorbesc de supunerea, de starea de 
sclavie a femeii faţă de bărbatul ei, însă 
ei nu uită să lămurească această stare de 
lucruri ca nefiind un fapt natural, ci o 
stare ulterioară, o consecinţă a păcatului 
original, intrat în lume prin Eva. Justiţia 
naturală a fost însă restituită prin op-

era răscumpărării, sclavia femeii fiind 
amestecată cu o bunăvoinţă divină, cu un 
gingaş ataşament de iubire, pentru care 
fapt spunea şi Apostolul: «Bărbaţilor, 
iubiţi pe femeile voastre». Egalitatea 
aceasta naturală şi substanţierea ei 
harică aduc iubirea şi armonia din-
tre soţi, lucru echivalent cu ocrotirea 
existenţei şi conservarea universului. Şi 
lucrul se realizează de la sine, când fie-
care contribuie conştiincios cu ceea ce 
îi aparţine în propriu: bărbaţii cu iubi-
rea, femeile cu supunerea: dacă fiecare 
contribuie cu ceea ce ii aparţine în pro-
priu, atunci toate sunt temeinice. Când 
femeia se simte iubită, devine şi ea iubi-

sporeşte virtutea, mai ales când fe-
meia este înţeleaptă, simplă în modul 
ei de viaţă, virtuoasă. Într-o asemenea 
familie pot fi crescuţi cu adevărat copii 
cu dragoste de Dumnezeu. 

Dragoste desăvârşită între soţi este 
reflectată prin rodul acesteia, copilul, 
cea de-a treia persoană a familiei. Pen-
tru familia creştină, modelul iubirii 
eterne a Persoanelor Sfintei Treimi 
rămâne sursa de potenţare a propriei 
sale iubiri; într-adevăr, cei doi soţi 
trebuie să se iubească reciproc, întru 
dragostea primită de la Dumnezeu Cel 
în Treime. Este, de altfel, acel fel de 
dragoste căreia Sfântul Apostol Pavel 
i-a închinat cel mai frumos imn scris 
vreodată de mâna omenească (I Cor. 
13, 1-8). După Sfântul Apostol Pavel, 
pentru ca dragostea să “suporte toate”, 
ea nu trebuie să “invidieze”, să “se 
trufească”, să “se îngâmfe”; dragostea 
adevărată “pe toate le nădăjduieşte, 
pe toate le rabdă”. Acest fel de dra-

„...Femeia să se înveţe în 
linişte, cu toată ascultarea. 
Nu îngăduiesc femeii nici 
să înveţe pe altul, nici să 
stăpânească pe bărbat, ci 
să stea liniştită. Căci Adam 
a fost zidit întâi, apoi Eva. 
Şi nu Adam a fost amăgit, 
ci femeia, amăgită fiind, 
s-a făcut călcătoare de 
poruncă. Dar ea se va mân-
tui prin naştere de fii, dacă 
va stărui, cu înţelepciune, 
în credinţă, în iubire şi în 
sfinţenie.“ (I Timotei 1, 18-
20 şi 2, 11-15)

toare. Când este supusă faţă de bărbatul 
ei, atunci şi el devine blând”. Armonia 
dintre soţi, întemeiată pe iubire şi supu-
nere, este necesară, în primul rând, pen-
tru desăvârşirea vieţii în familia creştină. 
Într-o asemenea familie se naşte şi 

goste trebuie să umple şi inima mirilor 
şi a soţilor, căci numai atunci puterea 
Domnului Dumnezeu, Care “este iubire” 
(I Ioan 4, 8,16), lucrează în sufletul lor 
şi Domnul Iisus Hristos este prezent în 
familia lor.

Soţia este fiinţial legată de bărbatul ei prin creaţie 
şi haric prin sfânta taină a căsătoriei creştine. 
Astfel ea este egală întru toate cu soţul ei.
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După cuvântul Apostolului Pavel, 
bărbaţii sunt datori “să-şi iubească fe-
meile ca pe propriile lor trupuri. Cel ce 
iubeşte femeia - preciza Apostolul Nea-
murilor - pe sine se iubeşte” (Efes. 5, 
28). Fireşte, nu putem vorbi de iubire, 
ca liant al familiei, fără să precizăm că 
doar dragostea este echilibrul supunerii 
femeii faţă de bărbat, de care vorbeşte 
Sfântul Apostol Pavel. Sensul auten-

cei care i-au născut sunt una. Unitatea 
în căsătorie o creează numai iubirea. 
Refuzul naşterii de prunci pe motiv că 
unitatea creată prin iubirea dintre cei 
doi soţi ar fi suficientă îl degradează şi îl 
coboară pe om, la nivelul unui căutător 
al plăcerii deşarte. 

 Naşterea de prunci este de dorit. Este 
exclusă dorinţa de a nu avea copii acolo 
unde se afirmă iubirea. Copiii trebuie 

lizeze această naştere şi renaştere întru 
Dumnezeu. Fără să fie minimalizate, 
cele două scopuri ale căsătoriei (naşterea 
de prunci şi întrajutorarea) în iubirea 
regenerată în Hristos şi în Biserică sunt 
cuprinse şi introduse într-o perspectivă 
eshatologică.

După Sf. Pavel, familia creştină  este 
imaginea unirii dintre Hristos şi Biserica  
(Ef. 5, 23). De aici reiese că, după cum 
sensul imaginii se află în prototip, tot 
aşa sensul unirii soţilor în căsătorie se 
află în unirea dintre Hristos şi Biserică. 
Harul primit în Taina Căsătoriei 
întăreşte, pe de o parte unitatea celor 
doi (pregătiţi realmente pentru ea), iar 
pe de altă parte, cuplul celor căsătoriti 
este înserat în comunitatea Bisericii - 
comunitatea celor ce se împărtăşesc cu 
Sfintele Taine spre viaţa de veci. Cei doi 
nu-şi mai aparţin doar lor, ci şi Bisericii, 
dar acum altfel decât mai înainte. 

Odată cu căsnicia şi apariţia copiilor, 
responsabilităţile se împart şi, dincolo 
de ele, relaţia de cuplu presupune o 
lungă şi frumoasă prietenie.Teoretic, 
toate sună  bine. În practică însă sunt 
multe capcane cărora trebuie să le facem  
faţă. Dar nu e imposibil. Şi poate tocmai 
de aceea e atât de frumos!

Teolog Rodica Amalia Gheorghe

tic şi profund al căsătoriei, după Noul 
Testament, nu-l dă numai naşterea de 
prunci. El există fără naşterea de prunci, 
dar nu poate exista fără iubire. Iubirea 
adevărată nu poate rămâne fără rod, dar 
rodul ei este multiplu şi variat, nu poate 
fi limitat doar la procreare. Copiii pot 
fi născuţi, chiar şi în lipsa iubirii, fără 
ca naşterea acestora să dea garanţia că 

să existe unde este iubire. Naşterea de 
prunci este, deci, unul din scopurile 
căsătoriei; se cuvine însă ca soţii să 
aibă în vedere nu numai naşterea, ci şi 
renaşterea, renaşterea fiinţei şi unirii lor 
la Hristos prin creşterea şi desăvârşirea 
soţilor în iubire (deodată iubirea lor 
şi a lui Hristos), evitând în fiecare mo-
ment ceea ce i-ar împiedica să rea-

Armonia dintre soţi, întemeiată pe iubire şi supunere, 
este necesară, în primul rând, pentru desăvârşirea 
vieţii în familia creştină. Într-o asemenea familie se 
naşte şi sporeşte virtutea, mai ales când femeia este 
înţeleaptă, simplă în modul ei de viaţă, virtuoasă. 
Într-o asemenea familie pot fi crescuţi cu adevărat 
copii cu dragoste de Dumnezeu. 
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Duminică

Miercuri

Vineri

Sâmbătă

Miercuri

Vineri

Sâmbătă

Miercuri

Vineri

Sâmbătă

Miercuri

Vineri

1 februarie

4 februarie

6 februarie

7 februarie

11 februarie

13 februarie

14 februarie

18 februarie

20 februarie

21 februarie

25 februarie

27 februarie

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

07.00

17.00

17.00

17.00

Vecernia Mare şi 
cateheză

Sfântul Maslu şi 
cateheză

Vecernie, Litie şi 
cateheză

Vecernia Mare şi 
cateheză

Sfântul Maslu şi 
cateheză

Vecernie, Litie şi 
cateheză

Vecernia Mare şi 
cateheză

Sfântul Maslu şi 
cateheză

Vecernie, Litie şi 
cateheză

Sfânta Liturghie.  
Moşii de iarnă,  
pomenirea morţilor

Vecernia Mare şi 
cateheză

Sfântul Maslu şi 
cateheză

Vecernie, Litie şi 
cateheză

Tema catehezei: Sfânta  
Perpetua şi Felicitas

Tema catehezei: Împăratul 
David

Tema catehezei: Psalmii lui 
David

Tema Catehezei: Despre Triod

Tema catehezei: Împăratul 
Solomon

Tema catehezei: Virtutea 
credinţei

Tema Catehezei: Despre virtutea 
nădejdii

Tema catehezei: Virtuţile  
teologice: dragostea creştină

Tema catehezei: Despre cultul 
morţilor

Tema catehezei: Despre virtuţile 
cardinale: înţelepciunea,  
dragostea (sfinţenia), curajul  
şi cumpătarea

Tema catehezei: Viaţa Sf.  
Policarp, episcopul Smirnei

Tema catehezei: Viaţa Sf. Ioan 
Cassian

Părintele 
Dinu

Părintele 
Dinu

Părintele 
Dinu

Părintele 
Moraru

Părintele 
Moraru

Părintele 
Moraru

Părintele 
Ristache

Părintele 
Ristache

Părintele 
Ristache

Părintele 
Dinu

Părintele 
Dinu

Părintele 
Dinu

programul slujbelor 
bisericii serban voda

Miercurea  

Vinerea

Sâmbăta

Duminica

Ora: 17.00

Ora: 17.00

Ora: 07.30.
Ora: 17.00

Ora: 08.00 
Ora: 09.30

Taina Sfântului Maslu

Vecernie, litie, acatist. Cateheză

Pomenirea morţilor
Vecernia mare. Cateheză

Utrenia
Sfânta Liturghie

* Botezuri se oficiază în fiecare sâmbătă şi duminică, la ora 12.00. 
Programarea botezurilor şi a cununiilor se poate face în fiecare duminică, la Cancelaria Parohială.
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