


D
e peste 2000 de ani în 
această vreme a anului 
crestinii îşi amintesc unii 
altora, îşi vestesc in grai de 

sarbătoare, copleşiţi de bucurie şi en-
tuziasm că „Hristos a înviat!” Învierea 
lui Hristos a adus răspuns la marea 
întrebare pe care şi-o puneau atunci, 
şi şi-o pun şi astăzi toţi oamenii: Ce se 
întâmplă cu noi după moarte? Mai este 
ceva dincolo?
 Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu cel întrupat, prin învierea Sa din 
morţi a răspuns la aceste mari intrebari. 
Nu se termină totul prin moarte. Tru-
purile se duc în pământurile din care 

curia pe care ne-o aduce tuturor învierea 
Domnului. Ne asigură că suntem nemu-
ritori, că viaţa noastră, darul lui Dum-
nezeu fiind, e viaţa veşnică. (Romani 6; 
23) Murind noi, când ne vine vremea, 

speranţa, comuniunea cu cei dragi. De 
aceea primul cuvânt pe care îl pronunţa 
Iisus după Învierea Sa este „Bucuraţi-
vă!” (Matei 28; 9). Am dat sens vieţii 
voastre. Inviind, „Eu sunt cu voi pana 
la sfârşitul veacurilor” (Matei 28; 20). 
Deci nu mai sunteţi singuri, şi v-am dat 
şi vouă viaţa veşnică şi nu veţi pieri, şi 
nimeni nu va răpi din mâna Mea (Ioan 
10; 28).
     Prin Învierea Sa, Iisus dovedeşte 
că este Fiul lui Dumnezeu. Învierea 
dovedeşte că învaţatura Lui este de la 
Dumnezeu. Învierea dovedeşte că tot 
ceea ce a făcut şi tot ceea ce a spus a fost 
de la Dumnezeu şi poartă pecetea Ade-
varului. Învierea ne descoperă Adevarul.

 
 Sărbătoarea Învierii este 
numită de Biserică „Sărbătoare a 
sărbătorilor” pentru că ne dezleagă taina 
vieţii şi a morţii, taina viitorului    nostru 
de acum şi până în veac. 
 La acest mare praznic 
întâmpinăm pe toţi fiii bisericii noas-
tre cu bucuria Învierii şi mărturisim 
împreună cu ei convingerea noastră 
nestramutată „Hristos a înviat!”

Părintele Dinu Pompiliu

Hristos
 a

Înviat !

au fost alcătuite, iar sufletele trăiesc 
mai departe, pentru că au fost create de 
Dumnezeu să fie nemuritoare.
 Sfântul Apostol Pavel scrie că 
Hristos Cel înviat din morţi s-a făcut 
„început al invierii morţilor” (1. Corin-
teni, 15 – 20), al invierii noastre. Şi ce-
lor din Tesalonic le scrie: “De credem că 
Iisus a murit şi a înviat tot aşa credem 
că Dumnezeu pe cei adormiţi întru Iisus 
îi vă duce să fie cu El” (1 Tesaloniceni, 
4 – 14), adică îi va învia, precum şi Iisus 
însuşi spusese: „Cel ce crede în Mine, 
chiar de va muri, va trăi; şi tot cel ce 
trăieşte şi crede in Mine, nu va muri in 
veac” (Ioan 11; 25 – 26). Aceasta este bu-

nu ne despărţim decât vremelnic unii 
de alţii. Viaţa continuă. Ne vom întâlni 
cu moşii şi stramoşii noştri, cu părinţii 
noştri şi apoi cu urmaşii noştri. Tristeţea 
despărţirilor se va preface în bucuria 
reântâlnirilor, căci viaţa e bucurie, în-
vierea e bucurie. Noi toţi trebuie să iu-
bim viaţa şi Dumnezeu ne încurajează, 
ne porunceşte să o iubim: „Alege viaţa”, 
e vechea Lui poruncă (Deuteronom 30; 
19), căci şi El iubeşte viaţa: „Dumne-
zeu pană la gelozie iubeşte duhul care 
locuieşte în voi” (Iacob 4; 5), adică su-
flarea de viaţ cu care ne-a însufleţit 
încă de la Facere. Învierea lui Hristos 
ne echilibrează existenţa, gândirea, 
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Î
nceputul acestui dialog nu l-a 
făcut omul. Iniţiativa îi aparţine 
lui Dumnezeu. El ne caută şi ni 
se adresează şi astăzi prin cuvin-

tele Sfintei Evanghelii, ca şi ale întregii 
Sfintei Scripturi, prin Sfanta Liturghie, 
prin Sfintele Taine şi prin celelalte ser-
vicii religioase ale Bisericii. Din toate şi 
prin toate ne vorbeşte El şi ne cheamă să 
intrăm şi să rămânem în legatură cu El. 
 Din dialogul nostru cu Dum-

nezeu aflam nu numai cine este El, da-
torita descoperirilor, revelaţiilor Lui din 
Vechiul şi Noul Testament şi mai aflăm, 
totodată si cine suntem noi.
 Cine suntem noi în realitate nu 

ne poate spune decât Cel ce ne-a făcut. 
În faţa Lui, ca într-o oglindă, ne vedem 
pe noi, întelegem cine suntem, cum sun-
tem, cum ar trebui să fim şi cum trebuie 
să devenim. În faţa Lui nu ne putem 
minţi nici pe noi, nici pe El, pentru ca 
ştim ca El le stie pe toate. În faţa aces-
tui Tu dumnezeiesc se afla „eul” nos-
tru omenesc şi nimic altceva la mijloc. 
În dialogul nostru cu Dumnezeu stăm 
faţă în faţă cu El, ne uitam nemijlocit la 
El şi El la noi. Nu ne simtim singuri şi 
neputincioşi, chiar şi atunci cand nu mai 
avem pe nimeni dintre oameni. 
 În legatura noastră cu Dum-

nezeu ne dăm seama, gândindu-ne 
la toate faptele Lui pentru noi, cat de 
mult ne iubeste şi ne preţuieste, dacă 
a facut totul pană la jertfa Domnului 
nostru Iisus Hristos, ca să ne ridice din 
căderea atât de adâncă, sa ne scoată din 
stăpânirea răului şi a mortii. 
 Stim ca ne asteaptă mereu pe 

toti sa revenim la El, în ciuda plecării şi 
îndepartarii noastre de El. L-a primit pe 
Petru, care s-a căit, şi l-ar fi primit şi pe 
Iuda, dacă pocăintei lui i-ar fi urmat în-
toarcerea, iar nu deznadejdea. 
 În dialogul nostru cu Dumne-

zeu nu primim numai cunostinte despre 
El şi despre noi, ci mai ales ne intâlnim 
personal cu El, ori de cate ori partici-
pam la slujbele din biserica său când Îi 
vorbim în rugaciuni despre problemele 
vietii noastre, când Îl rugăm să ne ajute, 
când Îi mulţumim şi Îl lăudăm şi fară 
să ne fi implinit o rugaminte. Credinţa 

inseamnă o legatură permanentă cu 
Dumnezeu, un dialog strans cu El, un 
schimb de viaţă, participarea lui Dum-
nezeu la viaţa noastră, o fortificare a ei, 
care ne vine de la Cel in care credem. 
Cand credem în Dumnezeu, El e cu noi. 
Noi nu credem aici pe pamant în El, care 
e în Cer, ci El e cu noi şi în noi, unde sun-
tem noi. Nu unde e cerul e Dumnezeu, ci 

unde e Dumnezeu e cerul. 
 Învierea e dovada supremă a 

puterii dumnezeiesti absolute, înseamnă 
triumful vietii asupra morţii, e punctul 
de sprijin cel mai sigur al vieţii noastre. 
Ea are de-a face cu viaţa noastră de după 
moarte, dar mai ales cu viaţa noastră de 
pe pămant. 
 Ce dar, ce binefacere mai mare 

ne-ar fi putut face Dumnezeu decât să 
stim că şi noi vom învia, decât să stim 
că moartea şi intunericul ei nu ne in-
ghit pentru o intreagă vesnicie? De ce 
cântăm cu atat entuziasm şi de atâtea 
ori imnul biruinţei: „Hristos a înviat din 
morţi cu moartea pe moarte calcând!”. 

Ne bucurăm de învierea lui Hristos, dar, 
totodată, ne bucurăm că şi noi vom în-
via. În fiecare an de sărbătoarea Învierii 
Domnului sărbătorim de pe acum, an-
ticipat, şi propria noastră înviere, ca o 
pregustare a vesniciei. 
 Ce mângaiere mai mare am pu-

tea avea atunci cand ne desparţim de cei 
dragi? Ca şi atunci cand noi ne apropiem 
de sfarşitul zilelor noastre, decât să stim 
că ei şi noi vom învia. Învierea lui Hris-
tos ne spune că şi moartea are moartea 
ei! Nici filosofia, nici toată ştiinţa, cu 
toate performanţele lor, nu i-au deschis 
omului o astfel de perspectivă, nu-i 
ofera salvarea in faţa morţii. Sfântul 
Apostol Pavel leaga foarte strans de în-
vierea lui Hristos înnoirea vieţii noastre, 

„Veniti de luati lumina, lumina lui 
Hristos lumineaza tuturor”       

cand spune: „Precum Hristos a înviat 
din morţi aşa să umblăm şi noi întru în-
noirea vieţii”.
 Într-o altă cântare de Paşti se 

spune: „Să ne curaţim simţirile şi să ve-
dem pe Hristos stralucind, cu neapro-
piata lumina a Învierii”. Să ne curăţim 
simţirile, adica inimile, gândurile, viaţa, 
casa sufletului nostru, altfel nu putem 
vedea bine învierea lui Hristos, nu ne 
patrunde toata fiinţa. Ca sa ne lumineze 
drumul vieţii, ca să ştim încotro se în-
dreapta viaţa noastră, ca sa-I descoper-
im adevaratul ei sens, suntem chemaţi: 
„Veniţi de luaţi lumină, lumina lui Hris-
tos luminează tuturor”. Aşa cum viaţa 
pe pamant n-ar fi posibilă fară lumina 
soarelui, la fel are nevoie viaţa noastră 
de lumina învierii lui Hristos, care a zis 
despre Sine: „Eu sunt lumina lumii; cel 
ce-mi urmeaza Mie nu va umbla în în-
tuneric, ci va avea lumina vieţii”

Părintele Dinu Pompiliu
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S
ărbătorile sunt speciale oriunde, dar sunt 
locuri unde se întâmplă ceva mai mult. 
Anul acesta, Parohia Şerban Vodă, a fost 
pentru mine şi nu numai, poarta prin care 

s-a intrat în Ierusalim, s-a mers pe drumul Crucii, 
ajungându-se spre Înviere. 
 În Duminica Floriilor, deşi natura se 
pregătea pentru doliul răstignirii, bucuria sărbătorii 
nu a fost umbrită de norii adunaţi pe întinsul ceru-
lui. O mare de oameni, cu crenguţe de salcie şi flori 
în mâini, a participat, la Sfânta Liturghie, aşteptând 
rugăciunea de sfinţire a ramurilor verzi. 
 La sfârşitul slujbei, marea de oameni, 
a ridicat crenguţele de salcie deasupra capului, 
transformând sfântul lăcaş, curtea şi strada într-un 
covor verde, pe care paşii Mântuitorului treceau din 
cer, în inimile credincioşilor. 
 Drumul Crucii din Săptămâna Patimilor, a 
fost tulburător. În Sfânta şi Marea Joi, când preotul 
a scos crucea din Sfântul Altar, parcă l-am văzut pe 
Hristos, sub povara Crucii, obosit şi batjocorit, lovit 
şi părăsit de toţi. 
 După ce crucea a fost aşezată în mijlocul 
bisericii şi împodobită cu un doliu imens, mi-au dat 
lacrimile şi am spus în gândul meu: „Iartă-mă Mân-

DE LA iNTRAREA ÎN iERUSALiM 
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tuitorule, şi eu Te-am răstignit! ” şi ca mine cred că 
au gândit şi alţii, pentru că am văzut oameni cu ochii 
înlăcrimaţi. 
 Vinerea Prohodului a fost cutremurătoare.  

 După ce glasurile tânguitoare ale preoţilor şi 
ale credincioşilor strigau nedumerite: 
 „Dar cum mori viaţă/ Şi cum şezi în mor-
mânt?”, l-am întrebat pe unul dintre preoţi: 
 - Părinte, ce facem? Mai mergem acasă?  
E prima noapte fără Hristos! 
 -  Ar trebui să nu mai mergem, să stăm aici 
lângă mormântul Mântuitorului, aşteptând Învierea, a 
spus preotul.

 Şi Sfânta Lumină a Învierii adusă chiar de la Ierusalim, la 
iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, de o delegaţie condusă de 
Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, a sosit. 
 HRISTOS A ÎNVIAT!  - a vestit preotul. 
 Într-o explozie de bucurie, glasurile credincioşilor au ros-
tit confirmarea:                      
                 ADEVĂRAT A ÎNVIAT!                                 

                                                                                          M.I.

,
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S
fânta Scriptură arată că Dom-
nul dorind ca opera Sa de mân-
tuire să continue peste veacuri 
şi să fie folositoare tuturor 

credincioşilor. Şi-a ales doisprezece 
apostoli, i-a ţinut în jurul Său timp de 
trei ani, învăţându-i tainele împărăţiei 
lui Dumnezeu, şi sfinţindu-I i-a trimis 
la propovăduire, dându-le puterea de a 
lega şi dezlega păcatele oamenilor: „Pre-
cum M-a trimis pe Mine Tatăl şi Eu vă 
trimit pe voi. Şi zicând acestea a suflat 
asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt, 
cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate 
şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi “ (Ioan 
20, 21-23).
  Prin urmare, Sfinţii Apos-
toli au trimitere specială de la Domnul 
şi misiunea de a învăţa, a conduce şi a 
împărtăşi harul. Iar acest lucru îl face 
Mântuitorul nu numai prin cuvântul, 
ci şi prin suflarea Sa, adică printr-un 
semn sensibil, instituindu-i în servi-
ciul de slujitori ai lui Dumnezeu şi prin 
aceasta statornicind Taina Hirotoniei. 
Puterea deplină pentru slujba în care 
sunt rânduiţi o primesc ei in ziua Cin-
cizecimii, prin pogorârea Duhului Sfânt 
asupra lor.
 Aceasta slujbă dată Apostolilor 
nu se referă numai la ei, ci şi la urmaşii 
lor. Domnul le spune că va fi cu ei până 
la sfârşitul veacurilor, dar cum ei nu 
aveau să trăiască până atunci, înseamnă 
că harul ce li s-a dat se va transmite prin 
ei urmaşilor lor.
 Acest lucru a fost înţeles per-
fect de Sfinţii Apostoli. De aceea vedem 
că nu mult după Înălţarea Domnului, 
ei mijlocesc şi altora, în diferite grade, 
harul, adică puterea pe care au primi-          
to de la Mântuitorul.Aceasta se face prin 
punerea mâinilor, cu post şi rugăciune. 
Harul pe care l-au primit Sfinţii Apostoli 
direct de la Mântuitorul şi de la Duhul 
Sfânt nu se mai coboară direct asupra 
celor ce se hirotonesc, ci se coboară con-

form celor orânduite de Domnul numai 
prin mijlocirea lor şi a urmaşilor lor, 
constituind continuitatea apostolică. 
 Episcopatul este cea mai înaltă 
treaptă bisericească instituită de Mân-
tuitorul Iisus Hristos şi de Apostoli, 
episcopul fiind păstor al Bisericii din-
tr-o anumită regiune şi sub puterea lui 
duhovnicească stă tot clerul şi poporul. 
Cuvântul episcop derivă de la Episcopeo 
= privesc, supraveghează, observă, cu 
înţelesul de ocrotitor, supraveghetor, 
păzitor.
 Din punct de vedere litur-
gic, toţi arhiereii sunt absolut egali ca 
putere harismatică sau sacramentală, 
indiferent de funcţiunile administrative 
sau onorifice pe care le pot avea, adică 
fie că sunt simpli arhierei, episcopi în 
funcţiune, arhiepiscopi, mitropoliţi sau 
patriarhi.
 Episcopii au dreptul şi puterea 
de a săvârşi toate sfintele slujbe şi toate 

lucrările sfinte ale cultului, fără nicio 
excepţie, precum şi dreptul de a trans-
mite prin hirotonie această putere, fie 
întreagă – ca la arhierei -, fie parţială, 
celorlalte două trepte subordonate 
lor, adică preoţilor şi diaconilor. Să ne 
bucurăm aşadar, de faptul că Biserica 
Ortodoxă Română păstrează până azi 
firul succesiunii apostolice neîntrerupte, 
ierarhii noştrii moştenind deplin drep-
turile şi puterile transmise apostolilor la 
Cincizecime. 
 Multumim pe această cale 
vrednicului între arhierei Preasfinţiei 
Sale, Preasfinţitului episcop Vicar      
Varlaam Ploieşteanu pentru bucuria  si 
onoarea pe care ne-a facuto, venind să 
slujască în Biserica  Şerban Vodă, însoţit 
de Părintele Consilier Veniamin Gorean.                                     

              Teolog,  Buleu Maria            

Episcopul-purtator deplin al 

darurilor Apostolilor
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Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe 
voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.   

(Faptele Apostolilor 20, 28)
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Pictura bizantina – împartasirea prin 
imagine

D
upă căderea 
Imperiului 
R o m a n 
de Apus, 

partea de răsărit a 
vechiului imperiu ro-
man şi-a continuat 
existenţa sub numele de 
Imperiul Bizantin.    
     Termenul „bizantin” 
este preluat de la de-
numirea vechii cetăţi 
a Bizanţului, devenită 
ulterior Constantinopol 
(astăzi Istanbul), nume 
dat de întemeietorul 
ei, împăratul Constan-
tin, care a mutat aici 
capitala imperiului în 
secolul al IV-lea. Cultul 
religios şi artistic al im-
periului se concentrează 
în capitală, la Bizanţ, 
oraşul în care se 
va  elabora viitoarea 
pictură creştină: pic-
tura bizantină. 
 C u l t u r a 
bizantină, ca fenomen 
istoric, înfăţişează uni-
tatea distinctă a sti-
lului ortodox, afirmat 
în toate ramurile de 
creaţie ale spiritului 
răsăritean, de la cupola 
bisericilor până la mi-
niaturile manuscriselor 
şi până la genul istorio-
grafic, spunea Nichifor 
Crainic.
 P i c t u r a 
bizantină este sim-
bolul plastic al întregii 
revelaţii asupra lumii 
în care trăieşte cel care 
crede în Iisus Hristos. 
Ea zugrăveşte, mai 
presus de documentul 
istoric, dogma Bisericii 
Ortodoxe. Prin scenele 
biblice reprezentate pe 
pereţii bisericilor, ea 
este un mijloc de cate-

hizare a credincioşilor.
 Lumea creaturală înfăţişată în pictura 
iconografică ortodoxă este orientată  integral către cea de 
dincolo, către veşnicie. Spre deosebire de arta religioasă 
apuseană, realistă, orientată spre redarea cât mai fidelă a 
omului şi a naturii, în pictura bisericească ortodoxă atât 
natura cât şi omul sunt reprezentate atât în existenţa lo 
fizică, dar mai ales în cea spirituală. 
 În pictura bizantină portretele sunt abstracti-
zate, reduse la esenţă, la caracter, la blândeţe, la carac-
teristici ale sufletului, şi nu neapărat la cele ale corpului 
fizic. Sfinţii au figuri ascetice, slabe, scoţându-se astfel 
în evidenţă viaţa aspră pe care au dus-o; o viaţă bazată 
pe post şi rugăciune. Ei nu au dat atenţie atât de mult 
trupului, ci şi-au înduhovnicit sufletul. Au ţinut cont de 
învaţătura Mântuitorului, care spune că trupul este tem-
plul unde coboară spiritul. Deci, spre deosebire de pictura 
apuseană, catolică, unde reprezentarea se apropie foarte 
mult de imaginea fotografică a omului, de realismul ime-
diat, pictura bizantină transcede acest realism.
 În toate epocile istoriei artei bizantine, fresca a 
fost folosită alături de mozaic în decoraţia bisericilor şi 
amândouă aceste tehnici au adoptat aceleaşi teme icono-
grafice.
 Dumnezeu-Tatăl nu este niciodată reprezentat, 
Michelangelo fiind cel care o va face pentru prima oara 
în Capela Sixtină. Hristos este figurat în ipostaze diverse, 
legate de etapele istoriei creştinismului. Astfel, în primele 
secole figura lui este blândă, milostivă, plină de umani-
tate. În epoca ereziilor şi după victoria Bisericii, Hristos 
este înfăţisat ca un luptător, iar mai apoi, după ce Sinodul 
de la Niceea a stabilit dogma unităţii Tatălui şi a Fiului în-

tr-o unică şi atotputernică Fiinţă divină 
– figura lui este cea a unui triumfător şi 
autoritar suveran al lumii (Pantocrator). 
 A treia ipostază a Trinităţii, 
Sfântul Duh, oferă posibilităti figurative 
limitate: de fascicul luminos coborând 
din cer, de limbi de foc sau de porumbel.
 În ceea ce o priveşte pe Maica 
Domnului, dupa ce Sinodul de la Cal-
cedon îi va reda statutul de purtătoare 
şi maică a Dumezeirii, ea este înfăţişată 
grafic cu tot mai multă fervoare, şi în 
diferite ipostaze: pe tron ca împărăteasă, 
ţinându-şi triumfătoare Fiul pe genun-
chi sau în postura de mama alăptându-
şi copilul
 Pictura bizantină, pe care o 
găsim în Biserica Ortodoxă, în frescă şi 
în icoane ne scurtează calea între cer şi 
pământ, întreţin un permanent dialog 
între Dumnezeu şi om, îl urcă pe om 
spre cer, după măsura smereniei lui şi 
Îl coboară pe Dumnezeu spre pământ, 
după nemăsurata Lui dragoste.   

Teolog,  Magdalena Pencea

,
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   Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei 
                   slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis:

                   Mai fericit este a da decât a lua.
                      ( Fapte 20, 35)

„Mai fericit este a da

decât a lua”   

C 
u aceste cuvinte „Apostolul 
neamurilor”, Sfântul Apostol 
Pavel, îi învăţa pe preoţii Bi-
sericii din Efes arta de a dărui  

şi bucuria care-ţi umple sufletul urmare 
a acestei dăruiri. Pornind de la aceste 
cuvinte în perioada premergătoare Sfin-
telor Paşti, cu sprijinul preoţilor slu-
jitori, la Parohia Şerban Vodă au fost 
intreprinse acţiuni de ajutorare a celor 
aflaţi în nevoi.
 O atenţie deosebită a fost 
acordată bătrânilor care sunt lipsiţi de 
ajutor material, dar, mai dureros, lipsiţi 
de prezenţa şi afecţiunea celor dragi, de 
la Centrul de batrâni „Sfântul Luca”. 
  În perioada Sfintelor Paşti au 
fost intensificate programele liturgice şi 
social-misionare pentru a veni în spriji-
nul persoanelor defavorizate din paro-
hie, pentru a aduce o rază de speranţă şi 
bucurie în sufletele lor.  
 Credincioşii din parohie au 
fost sfătuiţi, de către preoţi, să viziteze 
şi să sprijine în această perioadă pascală 
persoanele aflate în situaţii deosebite: 
vârstnici singuri, persoane cu deficienţe 
locomotorii şi familii cu mulţi copii.
 Căci şi pentru ei şi pentru noi 
s-a coborât, s-a întrupat, s-a jerfit şi A 
ÎNVIAT Iisus Hristos.  
 El i-a învăţat pe ucenicii săi, 
şi prin ei pe noi toţi, ce este şi cât de 
valoroasă este milostenia. 
  Căci milostenia este leac îm-
potriva tristeţii pe care o aduce în suflet 
patima iubirii de bani şi avuţie. Ea ne 
vindecă de răutatea pe care lăcomia o 
aduce în relaţia noastră cu aproapele. 
 Practicată cu smerenie, cu 
multă discreţie, milostenia ne conduce 
la preţuirea semenilor. 
 Milostenia are ca roadă 

rugăciunea şi sporeşte iubirea. Numai 
prin milostenie şi iubire ajungem să ne 
asemănăm cu Dumnezeu 
  Domnul ne vrea să fim mai 
buni, mai curaţi cu inima şi mai puţin 
făţarnici. 
 Porunca milosteniei nu a fost 
dată numai pentru cei bogaţi, ci şi pen-
tru cei care au puţin, ba chiar şi pentru 
cei care abia reuşesc să-şi câştige pâinea 
cea de toate zilele. 
 Pentru că nimeni nu este atât 
de sărac, încât să nu aibă cei doi bani ai 
văduvei din Evanghelie (Marcu 12, 42).  
 Celui care dă ceva din puţinul 
pe care îl are, se poate să i se socotească 
mai mult decât celor care dau mult, din 
multele lor bogăţii. 

 Valoarea milosteniei nu depin-
de de cât dăm, ci de gândul cu care dăm. 
 De aceea, nu trebuie să ne 
uităm la văduvă, care a dat numai doi 
bani, ci la faptul că deşi nu i-a mai rămas 
nici un ban, nu i-a părut rău pentru 
jertfa ei. În felul acesta, ea şi-a dat toată 
averea. (Sfântul Ioan Gură de Aur).

 Teolog, Magdalena Pencea
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„MIRONOSITELE, PILDA PENTRU FEMEILE CRESTINE”   
Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi . 
                                                                              (Matei 28, 5)

A                                
treia duminică a Penticosta-
rului biserica ne aduce aminte 
de femeile mironosiţe care au 
alergat degrabă la mormântul 

Mântuitorului pentru a împlini ungerea 
trupului Acestuia, şi au descoperit În-
vierea Sa.
 Şi totuşi, în fiecare duminică 
suntem martori la acest eveniment, 
pentru că la Slujba Utreniei se citeşte 
una din cele 11 Evanghelii ale Invierii, 
preotul stând în partea de miazănoapte 
a Sfintei Mese şi închipuind acum pe 
îngerul care le-a dat vestea femeilor 
mironosiţe, şezând pe piatra răsturnată 
a mormântului. Evanghelia este citită 
dinlăuntrul altarului, lângă Sfânta Masă 
care închipuie Mormântul Domnului, iar 
nu dintre Sfintele Usi, în văzul mulţimii 
din biserică, deoarece Învierea este 
cunoscută doar femeilor mironosiţe. 
 Aşadar vestea Învierii Lui 
Hristos va fi pretudindeni şi până 
la sfârşitul veacurilor propovăduită 
împreună cu faptele acelor femei slabe, 
dar pline de iubirea către Domnul care 
le întăreşte, temătoare, dar îndrăzneţe 
prin uitarea de sine de care dau dovadă, 
înspăimântate, dar mângâiate de înger 
şi chiar de Iisus cu cuvintele: „Nu vă 
temeţi. şi Bucuraţi-vă! “
 Martori ai Învierii sunt femeile 
mironosiţe, Sfântul Petru şi Ioan, şi, 
după tradiţie şi interpretarea Părinţilor 
Bisericii la care se adaugă mai târziu 
Sfântul Grigore Palama, nu lipseşte 
de la acest unic eveniment din istoria 
mântuirii nici Maica Domnului. Ea va 
înţelege deplin mesajul îngerului, care 
se mai arătase în viaţa ei, şi era vrednic 
de crezare, şi va primi toată bucuria şi 
lumina Învierii, Îl va vedea şi întâmpina 
pe Hristos, va cădea la picioarele Lui, şi i 
le va îmbrăţişa. Prima dintre mironosiţe 
care L-a văzut pe Domnul vieţii este 
Sfânta Maria Magdalena, sărbătorită de 
Biserica noastră în data de 22 iulie.   
          S-a numit Magdalena după lo-
calitatea Magdala, din Galileea de Sus, 
unde s-a născut, oraş aşezat cam la 5 
km spre nord de Marea Galileii. Este fe-
meia din care Mântuitorul Iisus Hristos 
a scos şapte demoni (Luca 8, 2) şi care 
împreună cu altele I-au urmat şi I-au 

slujit apoi (Luca 8, 2-3). Ea face parte 
apoi din grupul femeilor care au stat 
lângă crucea Lui (Ioan 19, 25) şi au mers 
dis-de-dimineaţă la mormântul lui Iisus 
să ungă Trupul Lui cu miresme (Marcu 
16, 1-2). Şi tot ea este aceea căreia i S-a 
arătat Iisus întâi după Înviere (Marcu 
16, 9; Ioan 20,11) şi a fost cea dintâi ves-
titoare a Învierii Lui (Marcu 16,10; Ioan 
20,18).
 După Înălţarea Domnului la 
cer, o aflăm împreună cu sfinţii Apos-
toli. După Duminica Cincizecimii, a ple-
cat şi  ea la propovăduire ca una ce era 
„întocmai cu Apostolii“. Şi ajungând la 
Roma, „a stat înaintea cezarului Tiberi-
us, care fiind bolnav de un ochi, Sfânta 
Maria Magdalena l-a tămăduit“. Ea a 
istorisit împăratului Tiberius (14-37) 
toate cele despre Mântuitorul Hristos, 
nedreapta pătimire, răstignirea, moar-
tea şi Învierea Sa. Apoi Sfânta Maria 
Magdalena s-a dus la Efes unde se afla 
Sfântul Ioan Evanghelistul, ajutân-  
du-l în propovăduire. A murit acolo, 
iar Sfântul Ioan a înmormântat-o la 
intrarea peşterii din muntele Ohlon de 
lângă Efes. Moaştele ei au fost mutate 
de împăratul Leon Înţeleptul (457-474) 
în Mănăstirea „Sfântul Lazăr“ din Con-
stantinopol, zidită de el.
 O altă femeie mironosiţă este 
Maria lui Cleopa, numită şi mama lui 
Iacov, pomenită de Biserică la 23 mai. A 
fost soţia lui Cleopa, unul dintre cei 70 
de ucenici ai Mântuitorului, verişoară cu 

Maria, şi L-a urmat pe Mântuitorul încă 
de la începutul activităţii Sale mesianice 
din Galileea. A fost prezentă la patimile 
şi îngroparea Mântuitorului Iisus Hris-
tos. 
 În prima zi a săptămânii a venit 
la mormântul gol şi a mărturisit Aposto-
lilor Învierea Domnului. Ioana, femeia 
lui Huza, administratorul palatului lui 
Irod, este una dintre femeile mironosiţe 
care împreună cu Suzana „slujeau din 
avutul lor“ (Luca 8, 3) lui Iisus Hristos 
şi Apostolilor. Ea este amintită alături 
de celelalte femei mironosiţe în ziua În-
vierii când Domnul Hristos li se arată lor 
(Luca 24, 10).
 Salomeea a fost una dintre 
femeile care slujeau lui Iisus şi care au 
mers la mormântul Domnului.
  Suzana a fost una dintre femei-
le mironosiţe care au slujit Domnului şi 
Apostolilor (Luca 8, 3). E prezentă între 
celelalte femei cărora li S-a arătat Dom-
nul după Înviere. Printre mironosiţe 
sunt numărate şi cele două surori ale lui 
Lazăr din Betania, Marta şi Maria, unde 
găzduia adeseori Mântuitorul cu Sfinţii 
Apostoli, în drum spre Ierusalim sau 
Galileea. Doi dintre ucenicii Domnului, 
Petru şi Ioan, vin şi văd mormântul gol, 
iar mai târziu, Mântuitorul se arată lui 
Luca şi Cleopa pe drumul Emausului.
 Femeile mironosiţe au fost cele 
L-au urmat pe Iisus şi L-au slujit şi în 
timpul vieţii acestuia, au fost alături de 
Acesta pe drumul Golgotei, însoţindu-i 
pe Maica Domnului şi Sfântul Ioan. 
L-au privit cu durere răstignit, şi cu lac-
rimi, împreună cu Iosif I-au luat trupul 
după ce fusese coborât de pe cruce, pet-
recându-L la mormânt. 
 Slabe, neputincioase şi 
înspăimântate, au uitat de ele şi de tot 
ce li s-ar fi putut întâmpla, şi când apos-
tolii se ascundeau, totul părând pierdut, 
mironosiţele au prins curaj şi au alergat 
cu multă dragoste şi jertfire pentru a fi 
alături de El. Şi au fost răsplătite cu cea 
mai mare bucurie pe care omul muritor 
o poate avea: au aflat că nădejdea lor 
nu a fost în zadar, şi au fost martore la 
veşnicie. 

                 Teolog,  Buleu Maria

,,
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Omagiu tatalui meu , 

C
onsider că am primit un 
mare dar de la Dumnezeu 
şi îi mulţumesc, acela de a 
fi fiica parintelui profesor. Îi 

mulţumesc de asemeni tatălui meu pen-
tru tot ce mi-a oferit de-a lungul vieţii 
sale: bogăţie sufletească, afecţiune şi 
sprijin.

 Tatăl meu reprezintă pentru 
mine un model de moralitate, erudiţie şi 
iubire întru Hristos. În lucrarea sa „Te-
ologie şi viaţa” spunea , a fi teolog „în-
seamna mai întai să trăieşti şi mai apoi 
să vorbeşti despre Dumnzeu. Numai aşa 
teologia evită să se închine la idolii ieşiţi 
din mintea omului, în loc să se închine 
lui Dumnezeu în duh şi adevăr.“

 Îl preţuiesc şi-l admir pentru 
activitatea sa profesională, activitate 
care s-a desfaşurat pe mai multe plan-
uri. PREOT fiind a predicat şi a slujit 
în  numeroase lacaşe de cult din ţara 
şi din străinatate, fiind mereu in mij-
locul credincioşilor. Ca PROFESOR  a 
îndrumat generaţii întregi de studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi cu dedicaţie, 
convingere, profunzime şi entuziasm, 
impartăşind luminile şi valenţele teolo-
giei  ortodoxe. 

 A activat timp de 8 ani de zile în 
cadrul Conferinţei Bisericilor Europene 
cu sediu la Geneva, deţinând funcţia de 
director de studii în urma unui concurs 
pe care l-a castigat. În aceeaşi carte ar-
gumenta poziţia în această calitate:„în 
calitate de director de studii la CBE am 
militat pentru un ecumenism capabil să 
ia în considerare aspectele pozitive din 
cadrul diferitelor teologii confesionale, 
un ecumenism care să contribuie la 
îmbogaţirea lor reciprocă.”

 A participat la numeroase con-
grese si conferinte internationale unde 
a fost remarcat şi apreciat prin tematica 
discursului şi forta dialogului, contri-
buind astfel la o mai bună cunoastere 
în mediul teologilor romano-catolici şi 
protestanti, a teologiei şi Bisericii Orto-
doxe. De asemenea a predat în cadrul 
Institutului Ecumenic de la Bari, Italia  
militând pentru teologia şi spirituali-
tatea Ortodoxiei romaneşti.

 Pentru volumul „Teologie şi 
cultură” a primit premiul Academiei Ro-
mane „Vasile Conta”, iar ulterior a fost 

Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru  Popescu
aceste premise i-au dat posibilitatea de 
a elabora studii valoroase privind ra-
portul dintre teologie si cultură, teologie 
şi stiintă, teologie şi filozofie, teologie 
şi arte, teologie şi societate, teologie şi 
metafizică, teologie şi globalizare, misi-
unea bisericii intr-o lume secularizată.

 Nu au lipsit, deasemenea, nici 
contribuţii referitoare la raportul dintre 
teologia ortodoxa şi cea romano-catoli-
ca, despre teologia Părintelui Profesor 
Dumitru Staniloaie şi cele cu privire la 
spiritualitatea poporului român. A fost 
înzestrat de Dumnezeu cu darul de a ac-
cede la esenţa lucrurilor şi fenomenelor, 
astfel punând în lumina centralitatea 
lui Hristos în creatie şi în Biserica prin 
volumul „Iisus Hristos Pantocrator” 
-Tratat de teologie dogmatica 2005. 

 Contribuţia sa în domeniul te-
ologiei dogmatice este dublată de cea în 
domeniul apologeticii. Astfel in 2009 a 
publicat volumul „Apologetica rational-
duhovnicească a Ortodoxiei” în care 
afirma că „într-o lume secularizată, care 
încearcă se elimine religia din scoală şi 
societate şi vorbeşte numai despre teo-
ria evoluţiei lumii naturale, care rămane 
o simplă ipoteză stiinţifică ce nu poate fi 
dovedită ca atare, care uită de creşterea 
duhovnicească a omului şi preferă să 
peroreze despre spectrul catastrofei 
apocaliptice, Apologetica are datoria să-i 
arate omului calea renaşterii lui spiritule 
în Hristos şi Biserica, cu puterea Duhu-
lui, în lumina cerului şi pămantului 
nou . Tot in 2009 a mai publicat şi 
volumul „Teologie şi viata” la care am 
facut referire mai sus, în acest volum 
vorbind şi despre sarcinile teologiei ac-
tuale.„Intoarcerea continuă la Parinţi 
şi reliefarea teologiilor pentru lumea 
contemporana .Teologia actuală trebuie 
să ramană biblică, patristică şi deschisă 
spre provocarile lumii contemporane ca 
să le soluţioneze în perspectiva cosmică 
a mantuirii in Hristos . În acelasi timp, 
trebuie să fie o teologie a transfigurării, 
a cerului nou şi a pămantului nou.„Pen-
tru generatiile de teologi de astăzi pre-
cum şi pentru cele ce vor veni opera să 
reprezintă o invitaţie la o mai adancă 
reflexie în ceea ce priveste teolog şi te-
ologie în lumina ortodoxă . 

Prin puterea exemplului personal am 

primit ca membru de onoare al acesteia. 
A studiat teologia cu o mare pasiune, 
daruire, putere de muncă dublata de un 
urias efort intelectual fiind un teolog cu 
o structură multidisciplinară, cu o gân-
dire clară, sistematică, dinamică, şi in-
novatoare cu o cunoastere desavarsită 
a temelor şi ideilor contemporane şi cu 
o bogata experienţă ecumenică. Toate 
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A trecut la Domnul un 
pedagog al sufletelor

Î
n chiar Săptămâna 
Luminată, pe data de 7 
aprilie 2010, ne-a părăsit 
domnul învăţător Orovicea-

nu Gheorghe, după o îndelungată 
boală şi suferinţă.

 S-a născut la 26 februarie 
1935 în localitatea Grădiştea, judeţul 
Ilfov. A urmat cursurile şcolii pri-
mare din sat, iar apoi a venit la 
Bucureşti, unde timp de doi ani a 
fost elev al Seminarului Teologic.  
 Schimbările politice însă, 
au limitat excesiv accesul tineril-
or la preoţie şi în general la viaţa 
religioasă, şi au determinat plecarea 
tânărului Oroviceanu Gheorghe la 
Şcoala Pedagogică.

  După absolvire, în anul 
1957 se căsătoreşte, şi împreună cu 
soţia sa doamna învăţătoare Orov-
iceanu Lidia, v-a călăuzi generaţii 
de copii din satul Dichiseni, judeţul 
Călăraşi.  

 Director de şcoală aici, 
alături de soţie, s-a preocupat 
de educaţia copiilor, dar a fost 

vocaţie de păstor de suflete, dom-
nul învăţător Oroviceanu Gheorghe 
şi-a înmulţit cu trudă şi multe roade 
talanţii dăruiţi de bunul Dumnezeu.

                  Teolog, Buleu Maria

creştineşte aproape de problemele 
tuturor sătenilor.  

 Împreună cu copii i-au aju-
tat pe cei bătrâni, nu i-au uitat nici 
pe cei adormiţi, îngrijindu-le cim-
itirul şi mormintele, i-au pomenit 
cu veneraţie pe fii satului care au 
căzut în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Din 1972 v-a veni 
în Bucureşti, unde v-a fi învăţător la 
şcoala nr.103 din parohia noastră, 
unde v-a activa până la pensionarea 
sa în anul 1995.

 Domnul Oroviceanu Gheor-
ghe a crescut şi educat doi băieţi, dar 
familia celor doi învăţători lasă în 
urmă sute de copii care-i păstrează 
cu adâncă emoţie în inimile lor. 
Pentru că aceşti dascăli nu s-au lim-
itat la transmiterea unor informaţii 
elevilor, ci au fost în permanenţă 
preocupaţi de sufletul şi viitorul 
acestor copii, cu dragoste, blândeţe 
şi grijă părintească ocrotindu-i, 
luminându-i şi transmiţându-le 
marea valoare umană de care aveau 
nevoie aceşti copii.

 Un adevărat educator cu 

tru urmaşi, pentru modul în care şi-a 
închinat întreagă viaţa şi activitate Bi-
sericii Ortodoxe Romane, aşa cum pen-
tru dansul profesorii săi au fost un model 
de urmat aşa cum afirma in „Teologie şi 
viata”: „Vă spun sincer că am avut sansa 
să cunosc profesori eminenti  care mi-au 
dat posibilitatea să descopăr valoarea şi 
imporţanta teologiei ortodoxe. […] Pro-
fesorii amintiţi s-au intors la radacinile 
patristice ale răsaritului creştin şi au 
scos la lumina dimensiunea filocalică şi 
spirituală a crestinismului răsaritean.” 
În aeeaşi carte amintea că diferenţa în-
tre o facultate de teologie şi Biserica este 
următoarea:„În cadrul facultăţii vorbeşti 
despre Dumnezeu, iar în Biserica trăiesti 
şi experimentezi întâlnirea personală cu 
Dumnezeu, prin rugaciune.”

  A plecat frumos, precum a trăit, cu 
credinţa, seninatate, un om cu un su-
flet mare, apropiat de semeni, un om 
deschis, optimist, un om care a ştiut 
sa daruiasca, un luptător care a trecut 
peste toate obstacolele vieţii cu ajutorul 

nobleţea sa sufltească şi prin modul în 
care a reuşit, cu înţelepciune şi multă 
dragoste, să îndrume şi să formeze 
generaţii de studenţi astăzi slujitori ai 
sfintelor altare sau ai catedrelor de te-
ologie. Pasiunea sa pentru sinteze teo-
logice actuale, competenţa sa ştiinţifică 
şi vocaţia sa de preot vrednic şi dascăl 
emerit au facut din el o coloană de lu-
mina a teologiei romaneşti şi o pildă 
demnă de admiraţie.”

În numele familiei, îl vom iubi, preţui 
şi pomeni mereu şi vom milita In Me-
moriam cu toate forţele noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Fiica Pr.Prof. DUMITRU 

lui Dumnezeu şi prin efort personal 
susţinut. Întrebat in 2009 despre plan-
urile sale de viitor afirma:”                         

 Pentru viitor? Viata veşnică. Trecând 
pe langa moarte, am constientizat acut 
existena vieţii de dincolo. Fară nădejdea 
învierii şi a Împaraţiei lui Dumne-
zeu ,viata noastră pămantească nu are 
niciun sens. Am credinţa că viaţa nu 
se termină aici, ci continuă cu Hristos 
şi dincolo. Viaţa pămantească este pre-
gatire pentru viaţa cerească. Cine face 
experienţa învierii cu Hristos în viaţa 
aceasta pămantească, acela nu se teme 
să înfrunte viitorul cu incredere.”

Preafericitul Daniel, Patriarhul Biser-
icii Ortodoxe Romane, cu ocazia slujbei 
de înmormantare din data de 13 martie 
2010 afirma că  :„Prin viaţa şi opera sa , 
Părintele Profesor Dumitru Popescu va 
rămane un model de fidelitate şi slujire a 
Mântuitorului Hristos şi a Bisericii sale, 
un model luminos şi inspirator pen-
tru generaţia tânăra, prin competenţa 
sa academică, prin tenacitatea sa, prin 
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MEMORIU DE ACTIVITATE
 În perioada 1994-1998 am studiat la Liceul de Artă Nicolae Tonitza, Bucureşti, obtinând atestat de grafician cu 
studii medii cu calificativul maxim.
 În 1998 am fost admis la Universitatea Naţională de Artă, Bucureşti, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei, Secţia de 
Conservare şi Restaurare a Operei de Artă pe care am absolvito în anul 2002 în cadrul departamentului de restaurare pictură 
murală.În această perioadă am participat la câteva proiecte de restaurare pictură murală de o deosebită valoare artistică având 
un rol hotărâtor în formarea mea profesională:
-               Mânăstirea Probota (sec. XVI), program aflat sub egida UNESCO, iunie-iulie 1999
- Mânăstirea Stavropoleos (sec. XVIII)în 1999, 2001, Bucureşti, România
- Fragmentele extrase de la fosta  Mânăstire Văcăreşti (sec. XVIII.), 2000 şi 2001, Bucureşti, România
- Biserica „Colţea” (sec.XVIII) în 2000, 2001, Bucureşti, România
- Biserica „Doamnei”(sec.XVIII) în 2001, 2002, Bucureşti, România
 Lucarea de licienţă a fost susţinută la Biserica „Doamnei” din Bucureşti sub îndrumarea Prof. Dr. Dan Mohanu şi a 
Asist. Maria Dumbrăvicianu având ca temă o propunere de „Prezentare estetică a lacunelor integrabile prin metode cro-
matice. Cazul Biserica Doamnei din Bucureşti ”. În cadrul studiului au fost făcute mai multe propuneri hotărându-se în final 
realizarea unui test de integrare pe monument în urma căruia să se calculeze avantajele şi dezavantajele metodei.
 În 2003, am absolvit cursurile masterale de Conservare-Restaurare în cadrul  Institutului pentru artă şi restaurare  
Palazzo Spinelli, Florenţa. În urma acestui curs, cu durata de nouă luni, pe lângă diploma de absolvire am obţinut şi un Atestat  
Chestor de muzeu şi pinacoteci  eliberat de Regione Toscana, septembrie 2003. Cursurile au constat într-o pregătire teoretică 
intensă de doua semestre  precum şi o practică de de trei luni pe şantierele unei compani de restaurare.

 Avem bucuria de a vă anunta pe această cale ca începand din data de 

1 Mai 2010 , Biserica Serban Vodă va deschide santierul pentru începerea 

lucrărilor de pictura. Cel care a câştigat licitatia pentru pictura a fost tanarul     

Daniel Codrescu .

 Cei care doresc sa contribuie o pot face la Cancelaria Parohiala, metrul 

patrat de pictura fiind de 200 euro.

 Va prezentam in cele ce urmeaza „Memoriul de activitate “ al acestui 

tanar precum si o descriere a tehnicii in care lucreaza , respectiv „fresca”.
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Restaurări pictură murală:
- Basilica St. Maria Novella – Spanish Chapel- Florenţa- Andrea di Bonaiuto (1355). 
- Basilica di St. Maria Maggiore-Florenţa:
-               Baldasare Franceschini (sec.XVII) „Puritatea şi Castitatea” 
-               Stâlp decorat cu frescă (sec. XIV)
- Tabernacolo Via dei Serragli, atribuit lui Bernardo Poccetti sau Giovani di San Giovanni, „Răstignirea” (sec. XVI)
- San Domenico- Pistoia, autor necunoscut (sec. XIV), „Buna Vestire” şi decoraţiuni.
- Fragment extras- Pistoia, autor necunoscut (sec. XVI).
 Restaurări piatră:
-              Giardino di Boboli, sculptură în marmură,  „Bahus”, sec. II şi XV
-              Loggia del Mercato Nuovo detto del Porcellino-Florenţa (sec.XVI), decoraţii piatră.  
 După întoarecerea din Italia am participat în perioada septembrie-octombrie  alături de  Lithos SC Italia şi SC Duct 
SRL la proiectul de conservare-restaurare:„Brâncuşi 2003”, sculptura în piatră realizată de Constantin Brâncuşi-Târgu Jiu 
România-1938, „Poarta sărutului”, „Masa tăcerii”şi „Aleea scaunelor” activitate în urma căreia am putut să valorific şi să 
dezvolt într-o atmosferă de înalt profesionalism cunoştinţele acumulate în anii de studii. Şef de proiect a fost resturator Prof. 
Paulo Pagnin si Iulian Olteanu.
Despre frescă
 Frescă (în italiană „Affresco”, plur. „Affreschi”, derivat din cuvântul fresco = proaspăt) este o pictură murală 
executată pe o tencuială proaspătă, în care culoarea este încorporată chimic şi poate fi astfel conservată un timp nelimitat.
 Fresca se compune din trei elemente:
• „Suportul”, respectiv zidul din piatră sau cărămizi, care trebuie să fie uscat şi fără denivelări.
• „Tencuiala” sau mortarul, elementul purtător al frescei, este compusă dintr-o pastă alcătuită din var, apă şi câlţi la  
 care se poate adauga nisip fin şi pulbere de marmoră, 
 Tencuiala, caracteristică tehnicii al fresco, este formată din două straturi: fresca neagră , primul strat şi fresca albă,  
 care se aşează peste primul. Fresca albă este de fapt stratul peste care se pictează.
• „Culoarea”, care se aplică în mod obligatoriu pe tencuiala încă udă, este o vopsea minerală rezistentă la var. În final  
 se aplică foita de aur.
 Principala dificultate în tehnica picturii de fresce este necesitatea de a aşterne cu rapiditate culorile, ce presupune 
preparative specifice. Pigmenţii minerali trebuie diluaţi în apă, înainte de a fi aplicaţi cu o pensulă dură sau moale - în funcţie 
de efectul dorit - pe tencuiala proaspătă, încă udă (intònaco fresco). Diverse culori dau rezultate diferite pe aceeaşi suprafaţă. 
De exemplu, pigmentul albastru de cobalt (“albastru regal”), adică silicatul de potasiu şi cobalt, îşi pierde luciul prin uscare 
şi de aceea în cazul frescelor lui Michelangelo acesta este mai puţin strălucitor decât culoarea roşie sau verde. „Un artist 
care pictează o frescă trebuie să facă în decurs de o zi o muncă pentru care unui sculptor îi trebuie o lună, dacă nu, cu timpul 
devin vizibile corecturi, pete, îmbinări, culori aplicate mai târziu sau chiar retuşuri făcute după ce culorile s-au uscat. Ceea ce 
a fost pictat în tehnica frescei se păstrează, în timp ce culorile adăugate ulterior după ce primul strat s-a uscat, se pot spăla cu 
un burete umed”. (Giorgio Vasari )

Sfanta treime - biserica serban voda - mai 2010



PETRE TUTEA, ROMÂNUL, ,
 

O minunată întâmplare a făcut ca strada pe care 
se află biserica Şerban Vodă, dar şi şcoala nr.109 

să poarte după 1989 numele unei mari personalităţi 
româneşti: Petre Ţuţea

D
esigur, nu una formală,    
nu una supusă încadrării 
într-un model. Ceea ce 
l-a caracterizat, a fost 

bunul simţ al ţăranului român, 
credinţa în Dumnezeu, dragostea 
de neam, inteligenţa creativă, 
înclinată spre cunoaştere şi scor-
monire intelectuală, geniul oralităţii 
şi vocaţia sociabilităţii, iar dincolo 
de toate, o personalitate cu totul 
nonconformistă, ridicându-se  dea-
supra determinărilor şi încadrărilor 
de orice fel.

Petre Ţuţea s-a născut la 6 Octom-
brie 1902 în satul Boteni, Muscel, în 
familia unui preot. Urmează liceul 
Neagoe Basarab din Câmpulung, 
Gh. Bariţiu din Cluj; Facultatea de 
Drept la Universitatea din Cluj, Uni-
versitatea Humboldt din Berlin unde 
studiază formele de guvernământ. 
Termină ca doctor în economie 
politică şi drept si devine discipol 
al lui Nae Ionescu. Din punct de 
vedere politic, va trece de la stân-
ga spre dreapta atunci când se va   
lămuri , aşa cum spune Nae Iones-
cu. Colaborează la diverse publicaţii 
naţionaliste, în special la ziarul  Cu-
vântul  condus de Nae Ionescu, ziar 
de înaltă factură intelectuală, alături 
de Constantin Noica, Mircea Eliade, 
Radu Gyr, Gheorghe Racoveanu, 
Mircea Vulcănescu, unde scrie nu-
meroase articole de substanţă, stu-
dii de economie şi politică. În cadrul 
Guvernului Naţional-Legionar ins-
taurat după 6 septembrie 1940, Pe-
tre Ţuţea a îndeplinit funcţia de Şef 
de Serviciu şi apoi Director în Min-
isterul Economiei Naţionale. 

După venirea comuniştilor la 
putere, Petre Ţuţea este arestat şi 
condamnat mai întâi la 5 ani închi-
soare (1948-1953), apoi la 18 ani de 
muncă silnică din care a executat 
8 ani în această fază (1956-1964) 
în diverse penitenciare (Bucureşti, 

Jilava, Ocnele Mari), dar mai ales 
la Aiud unde era concentrat gro-
sul vârfurilor intelectualităţii le-
gionare, fiind eliberat în anul 1964 
cu sănătatea zdruncinată în urma 
torturilor îndurate. Marele român 
Petre Ţuţea s-a stins din viaţă lu-
cid, în ziua de 3 Decembrie 1991, 
într-o rezervă a Spitalului „Cris-
tiana” din Bucureşti pe când era 
intervievat de un grup de report-

eri. Întrebat: „Ce înseamnă un om 
de dreapta?”, câteva clipe înainte 
de trecerea sa dincolo, Petre Tuţea 
a răspuns simplu:„Român absolut, 
asta înseamnă!”.

Din interviurile la care după 1989 
Petre Ţuţea a răspuns cu mare 
dăruire, au rămas multe cugetări, 
din care cu regret vă împărtăşim 
doar o parte:

Se spune că intelectul e dat omului 
ca să cunoască adevărul. Intelectul 
e dat omului, după părerea mea, 
nu ca să cunoască adevărul, ci să 
primească adevărul.

În afara slujbelor Bisericii, nu 
există scară către cer. Templul este 
spaţiul sacru, în aşa fel încât şi 
vecinătăţile devin sacre în prezenţa 
lui. 

Ştii unde poţi căpăta definiţia 
omului? - te întreb. În templu. În 
biserică. Acolo eşti comparat cu 
Dumnezeu, fiindcă exprimi chipul 

şi asemănarea Lui. Dacă Biserica ar 
dispărea din istorie, istoria n-ar mai 
avea oameni. Ar dispărea şi omul. 

În biserică afli că exişti. 
În afară de cărţi nu trăiesc decît 

dobitoacele şi sfinţii: unele pentru 
că n-au raţiune, ceilalţi pentru că 
o au într-o prea mare măsură ca să 
mai aibă nevoie de mijloace auxili-
are de conştiinţă. 

Crestinismul nu e ideologie, că 
atunci se aseamănă cu marxismul. 
Religia e expresia unui mister trăit, 
or ideologia e ceva construit. 

A fi creştin înseamnă a coborî 
Absolutul la nivel cotidian. Numai 
sfinţii sunt creştini absoluţi. Altmin-
teri, creştinismul, gândit real, e in-
aplicabil tocmai pentru că e absolut. 
Nimic nu poate înlocui creştinismul; 

nici toată cultură antică precreştină. 
Eu sunt de părere că apogeul Euro-
pei nu e la Atena, ci în Evul Mediu, 
cînd Dumnezeu umbla din casă în 
casă. Eu definesc strălucirea ep-
ocilor istorice în funcţie de geniul 
religios al epocii, nu în funcţie de 
isprăvi politice. 

Iisus Hristos este eternitatea care 
punctează istoria.

Binele si răul sunt conceptele 
pedagogiei lui Dumnezeu faţă de oa-
meni.

Nu e om, Kant. N-a reuşit să fie om 
cu toată stabilitatea lui. Iar badea 
Gheorghe, care se sincronizează cu 
clopotele de la biserică, e laureat al 
premiului Nobel pe lângă Kant.

• Unde e omul, în imanenţă, 
absolut liber? Într-o bisericuţă din 
lemn din Maramureş, unde sacer-
dotul crestin vorbeste de mistere, de 
taine, si se lasă învăluit de ele ca şi 
credincioşii.

• Fără nemurire si mântuire, 
libertatea e de neconceput. Omul, 
dacă nu are în substanţa lui ideea 
nemuririi şi mântuirii, nu e liber. 
Seamănă cu berbecul, cu capra, cu 
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   Multumim pe această 
cale domnului Bujoreanu 
, fost primar al Sectorului 
4, care a răspuns afirma-
tiv în cadrul protocolu-
lui încheiat între Biserica  
Şerban Vodă şi Primaria 
Sectorului 4 prin care 
s-a hotărât ca strada  
Lăcustei să fie schimbată 
cu numele mare-
lui  filosof  Petre Ţuţea.

DIRECŢIONAŢI
2 %

PENTRU 
BISERICA 

ŞERBAN  VODĂ

 Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% 
din impozitul stabilit la aliniatul (3), pentru susţinerea entităţilor non profit care 
funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, [...]”. Acest lucru este statornicit în 
Codul Fiscal, Titlul III, Capitolul III, art. 57, alin. (4) modificat de art. I, punctul 36 

Direcţionarea către biserică a sumei prezentând
 până la 2% din impozitul anual

În acest sens rugăm pe toţi credincioşii 
parohiei noastre să direcţioneze acest 
impozit către biserica noastră. Această 
contribuţie de 2% va fi direcţionată 
către cazurile sociale ale bisericii şi 
pentru derularea celorlate activităţi 
ale parohiei noastre. Pentru aceasta, la 
Circa Financiară, puteţi cere formularul 
230, formular 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!

oaia.Umanitatea o iubeşti lesne. Pe om 
mai greu. Personalitatea e acel individ 
înzestrat cu capacitatea de a se dărui. 
Eroul este o personalitate, deoarece nu-
şi mai apartine. 
 Am făcut o mărturisire într-
o curte cu şase sute de inşi, în închi-
soarea de la Aiud. Fraţilor, am zis, dacă 
murim toţi aici, în haine vărgate şi în 
lanţuri, nu noi facem cinste poporu-
lui român că murim pentru el, ci el 
ne face onoarea să murim pentru el!
 Religia transformă poporul 
într-o masă de oameni culţi.
Nivelul meu intelectual, chiar dacă sînt 
savant, nu depăşeşte nivelul unui popă 
obscur din Bărăgan. Pentru că preotul 
ăla, în ritualul lui din biserica aia din 
lemn sau piatră, stă de vorbă cu absolutul.
 Poarta spre Dumnezeu este 
credinţa, iar forma prin care se 
intră la Dumnezeu e rugăciunea. 
Rugăciunea e singura manifestare 
a omului prin care acesta poate 
lua contact cu Dumnezeu. Gîndită 
creştin, rugăciunea ne arată că 
umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om. 
Am spus eu odată că dacă un 
preot din Bărăgan, cînd se 
roagă, este Dumnezeu cu el, 
atunci preotul ăla înlocuieşte 
toată Academia Română. 
 La puşcărie am demon-
strat vreme de două ore că isto-
ria românilor dezgolită de cru-
cile de pe scuturile voievozilor e 
egală cu zero. Că doar voievozii 
nu s-au bătut pentru ridicarea
nivelului de trai! Isto-
ria se face cu Biserica.

Eu, cultural, sunt un euro-
pean, dar fundamentul spiri-
tual e de ţăran din Muscel. 
 La închisoare, grija mea 
a fost să nu fac neamul românesc 
de râs. Şi toti din generaţia mea au 
simţit această grijă. Dacă mă sch-
ingiuiau ca să mărturisesc că sunt 
tâmpit, nu mă interesa, dar dacă 
era ca să nu mai fac pe românul, mă 
lăsam schingiuit până la moarte. Eu 
nu ştiu dacă vom fi apreciaţi pen-
tru ceea ce am făcut; important e că 
n-am făcut-o niciodată doar decla-
rativ, ci că am suferit pentru un ideal. 
 E o monstruozitate să ajungi 
să suferi pentru un ideal în mod fizic.
Am devenit un gânditor creştin 
când mi-am dat seama că fără 
revelaţie, fără asistenţă divină, nu 

pot şti nici cine sunt, nici ce este 
lumea, nici dacă are vreun sens 
sau nu, nici dacă eu am vreun sens 
sau nu. Nu pot şti de unul singur. 
Când mi-am dat seama că fără 
Dumnezeu nu poţi cunoaste sen-
sul existenţei umane şi universale.
 Definiţia mea este: Petre 
Tuţea, românul. Am apărat intere-
sele României în mod eroic, nu dip-
lomatic. Prin iubire şi suferinţă. Şi 
convingerea mea este că suferinţa 
rămâne totuşi cea mai mare 
dovadă a dragostei lui Dumnezeu.



i n m e m o r i a m                                     
P.C. PR. NICULESCU ALEXANDRU
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A 
văzut lumina zilei la 1 
septembrie 1916, adică 
în prima zi a anului bi-
sericesc, ca şi cum acest 

lucru avea să vestească vocaţia pe 
care tânărul o va avea peste aproxi-
mativ 20 de ani.S-a născut nu de-
parte de Bucureşti, în comuna Ra-
dovanu, judeţul Călăraşi, localitate 
care, deşi situată pe lunca Argeşului, 
în zona de câmpie, te întâmpină 
cu câteva culmi domoale, dealuri 
pe care copilul de mai târziu avea 
să le cutreiere şi să le coboare în 
vijelia săniuţei atunci când neaua 
îşi aşternea covorul peste sat. Aceste 
amintiri şi le depăna adesea familiei, 
atunci când evoca anii copilăriei.

 A venit pe lume într-o 
familie în care a avut ca exemplu 
strădania bunicului din partea ma-
mei, preotul Macarie Mihăilescu, 
cel care a ridicat şi biserica comunei 
Radovanu şi la al cărui mormânt, a-
flat în curtea lăcaşului sfânt, şi astăzi 
enoraşii aprind o lumânare în semn 
de recunoştiinţă.

 Al treilea copil al lui Marin 
şi Safta Niculescu, preotul Alexan-
dru venea pe lume după o fată, Ma-
ria, şi un băiat, Traian. Nu l-a avut 
alături pe tatăl său decât 4 ani pen-
tru că acesta a părăsit de timpuriu 
viaţa, trecând la cele veşnice, iar 
bunicul i-a părăsit pe cei dragi când 
copilul avea 11 ani. Toată povara 
i-a revenit mamei, Safta Niculescu, 
care, văduvă la acea vârstă tânără, a 
trebuit să-şi crească cei trei copii cu 
dragoste şi dăruire. 

 Copil fiind, preotul Nicu-
lescu era firav la trup. Aceasta poate 
şi datorită greutăţilor în care şi-a 
petrecut primii ani de viaţă. Astfel 
că în momentul în care a dorit să 
păşească pe drumul croit de bunicul 
său, deşi moştenise vocea acestuia, 
era gata-gata să fie respins la exam-
enul medical din cauza constituţiei 
firave. Dar talentul muzical a fost cel 
care şi-a spus ultimul cuvânt şi, ast-
fel, a intrat la Ismail, şi apoi la Insti-
tutul Teologic din Cernăuţi în 1936.
Vremurile nemiloase şi anii 

războiului l-au prins student şi 
a terminat facultatea în 1941 pe 
pământul patriei, la Suceava.

 Un an mai târziu, adică în 
1942, o cunoaşte pe domnişoara 
Mihăilescu Georgeta din Olteniţa, 
localitate aflată la doar 20 kilome-
trii de comuna Radovanu, tânără cu 
care se şi căsătoreşte.

 Mutându-se în capitală, 
viaţa grea din acei ani îl aruncă în 
braţele muncii asidue, de care nu 
s-a ferit până a închis ochii.  
 Vocea sa de bariton, dar şi 
credinţa în Dumnezeu l-au chemat 
încă de la venirea sa în capitală, în 
1942, să slujească la Catedrala Patri-
arhiei ca diacon, alături de alte voci 
celebre la vremea aceea. „Cartea de 
Preoţie”, aşa cum se numea ea la 
vremea respectivă, al cărui original 
l-am descoperit păstrat cu sfinţenie 
în casa familiei Pr. Niculescu este 
semnată de P.F. Părinte Nicodim, 
Patriarhul României, la data de 12 
noiembrie 1942.

 Anii au trecut şi Dumnezeu 
a binecuvântat familia Pr. Niculescu 

în februarie 1959 cu un copil, o fată, 
pe nume Mihaela, care deşi a venit 
pe lume mai târziu, avea să fie mân-
dria şi lumina vieţii acestei familii.

 Pe plan profesional, Pr. 
Niculescu Alexandru îşi împarte 
timpul slujind ca diacon la Biserica 
Amzei timp de 3 ani, între 1963 şi 
1966, şi cântând în continuare în 
corul Amsamblului „Ciocârlia” al 
MAI. În primăvara anului 1966, la 
1 martie, îmbracă haina preoţească, 
fiind hirotonit preot chiar de P.F. 
Părinte Justinian Marina, Patriar-
hul BOR de la aceea vreme. Din acel 
moment numele Pr. Niculescu Alex-
andru este legat de Parohia Şerban 
Vodă din capitală, unde va rămâne 
până când Dumnezeu îl va fi chemat 
la El.

 La acastă parohie slujeşte 
alături de Pr. Dragotă Grigore, cu 
strădania căruia a fost înălţat sfân-
tul lăcaş al parohiei şi Pr. Oriţă Ioan.

 Patru ani mai târziu, la 1 
martie 1970, este numit parohul 
acestei biserici, funcţie pe care o va 
deţine timp de 3 decenii, adică până 
în anul 2000.

 Strădania sa ca paroh este 
legată de refacerea picturii pe care 
timpul îşi pusese amprenta, de in-
troducerea încălzirii centrale în 
biserică, de executarea lambriurilor 
şi a altor lucrări de artă la Atelier-
ele Mânăstirii Plumbuita, de refa-
cerea acoperişului şi a exteriorului 
bisericii, de ridicarea unor anexe 
gospodăreşti, ca şi de bunul mers şi 
buna gospodărire a parohiei.

 Simţul artistic şi înclinaţia 
muzicală au făcut ca la Biserica 
Şerban Vodă să se oficieze Sfânta 
Liturghie în armonia unor voci, con-
duse de dirijorul Russen Ovidiu, voci 
din care nu a lipsit şi cea baritonală 
a Pr. Niculescu Alexandru. Şi tot 
la aceste Sfinte Liturghii predicile 
rostite din suflet de Preacucernicia 
sa au smuls de nenumărate ori din 
piepturile credincioşilor un sincer 
„Să trăiţi, părinte!”.

 Anii au trecut şi au adus bu-
curie Pr. Niculescu, care şi-a văzut 
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sfaturi  DUHOVNICESTI

C
rede într-un singur Dumnezeu, Preămarit şi închinat în Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

 Mai înainte de toate, de Dumnezeu teme-te şi pe Dânsul slăveste-L cu toata inima ta , ca şi El să te  
 slăvească pe tine impreună cu sfinţii Lui.

Cauta mai întâi Împaraţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi celelalte ţi se vor adăuga ţie.
 Fii credincios lui Dumnezeu şi Bisericii Sale ortodoxe şi, că fiu al ei, pazeşte-i poruncile. Precum în timpul 

lui Noe au scăpat de potop numai cei ce se aflau în corabie, aşa şi acum nu te poţi mântui în afara Bisericii Orto-
doxe.Scopul vieţii este mântuirea sufletească, fiindcă: „ce-i va folosi omului dacă va castiga lumea întreagă, iar 
sufletul său îl va pierde?” (Matei 16, 26 ).

 Scurta rugaciune de mai jos este un preţios dar al lui Dumnezeu dat omului: „Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Spune cu buzele şi cu inima neâncetat aceste cuvinte man-
tuitoare, deoarece luminează mintea, linistesc inima , ard păcatele, biciuiesc şi izgonesc pe diavoli. Cu Numele lui 
Iisus biciuieşte-i pe vrăjmaşi, căci nu este arma mai puternică în cer şi pe pamânt.

 Duminica şi sărbătorile, lasă lucrul şi mergi la biserica spre a înalta lui Dumnezeu rugăciuni de lauda, de 
cerere şi de mulţumire, pazindu-te să nu necinsteşti aceste zile prin fapte netrebnice.

 Acasă să nu leneveşti, ci, în faşa icoanei, cu candela aprinsă,  roaga-te lui Dumnezeu cu smerenie şi 
credinţa, dimineaţa şi seara, înainte şi dupa masă, la începutul şi la sfârşitul lucrului.

 Orice lucru să-l începi cu rugaciune pentru binecuvântarea lui Dumnezeu şi să-l termini mulţumind Lui.
 Sfintei Cruci a lui Hristos închină-te cu smerenie şi o săruta cu credinţă şi dragoste, pentru ca pe ea 

răstignindu-se, Domnul a săvârşit mântuirea a toata lumea.
 Icoanei Mântuitorului Hristos, icoanei Preacuratei Lui Maici şi icoanelor sfinţilor Lui dă-le cinstea 

cuvenită şi, privind la dânsele,   înalţă-te cu mintea şi cu simţurile către aceia pe care ele îi închipuiesc.
 Respectă nunta ca o legătura sfântă, şi in căsnicie du o viată cinstită, curată, plină de iubire şi credincioşie. 

Fereşte-te de avort, prin care poţi ucide  un suflet care, prin a sa trăire, ţi-ar putea izbăvi tot neamul.
 Creste-ţi copii în dragoste de Dumnezeu şi-i pregateşte pe ei pentru a moşteni fericirea cea veşnică, 

fiindcă vei raspunde de ei la Infricoşata Judecată.
 Iubeşte şi cinsteşte pe parinţii tai, ca-ţi va fi ţie bine in viaţa şi vei trai ani mulţi pe pământ. 

                                                                                                                                                                           Dorina Cretu

munca încununată de realizări duhovniceşti, pe enoriaşii bisericii apropriaţi de păstorul ce i-a îndrumat şi pe fiica 
sa, care a crescut, a terminat Institutul Politehnic Bucureşti, devenind ingineră şi care s-a căsătorit. Şi mai mare i-a 
fost bucuria când pe lume a venit, în martie 1990, şi nepotul său, Andrei-Mircea, pe care l-a îndrumat în credinţă şi 
dragoste faţă de Dumnezeu, aşa cum făcuse odinioară şi bunicul său, Pr. Macarie, cu el.

 Bucurie în suflet a simţit şi când a putut să-i ajute pe cei săraci, ce-şi căutau alinare în Casa lui Dumnezeu, 
când, cu modestia ce-l caracteriza, a împărţit acestora fie bani, fie „pâinea cea de toate zilele” pentru care fiecare 
dintre noi ne rugăm Bunului Dumnezeu.

 Dar sfârşitul vieţii nu a fost să fie unul foarte fericit, pentru că împrejurarea care l-a zdruncinat  din temelii pe 
Pr. Niculescu Alexandru a fost pierderea ginerelui său, ing. Holban Dănuţ, în ianuarie 2004, când coasa nemiloasă 
a morţii l-a secerat la doar 45 de ani. Acest fapt şi-a pus amprenta în mod serios pe întreaga familie, şi deşi marcat, 
Pr. Niculescu a continuat să slujească şi să păstorească la Biserica Şerban Vodă până la mijlocul lunii septembrie 
2005, când puterile au început să-i scadă şi probabil că ceea ce l-a măcinat atâta timp a biruit abnegaţia şi dăruirea 
acestuia.

 În primele zile ale lui septembrie, a revăzut locurile dragi ale copilăriei, ca şi cum parcă ştia că avea să le 
vadă pentru ultima oară. Atunci i-a arătat nepotului său atât plaiurile natale, cât şi biserica ridicată de bunicul 
lui, Pr. Macarie, la al cărui mormânt a vrut să poposească câteva clipe, aprinzându-i o lumânare. Poate atunci 
Pr. Niculescu şi-a dat seama că avea să-şi întâlnească în curând bunicul, pentru că în luna care a urmat şi în care 
suferinţa l-a răpus, a spus câtorva persoane apropiate, fraţi duhovniceşti, că-şi simte sfârşitul aproape. Dar a avut 
puterea şi tăria să nu spună nici un cuvânt familiei, cruţând-o şi dând dovadă de un devotament şi un spirit de sa-
crificiu ieşit din comun.

 În ultima zi a lunii octombrie, la ora două a amiezii, şi-a luat rămas bun de la această lume, plecând liniştit 
pentru că şi-a făcut datoria faţă de Dumnezeu, faţă de biserică şi faţă de enoriaşi, dar şi faţă de familie. A plecat din 
această lume exact în ziua în care ar fi trebuit să aniverseze 63 de ani de căsnicie, adică pe 31 octombrie 2005.

 În ziua de 3 noiembrie, enoriaşii Parohiei Şerban Vodă din Bucureşti, unde a slujit aproape 4 decenii, l-au 
condus pe ultimul drum şi, cu ochii înlăcrimaţi, au ascultat slujba impresionantă oficiată de soborul de preoţi. Aceşti 
oameni, cărora razele blânde ale soarelui de noiembrie le mângâiau obrajii brăzdaţi de lacrimi, erau nemângâiaţi 
sufleteşte că se despărţeau vremelnic de duhovnicul lor.
Dumnezeu l-a chemat la El şi ne rugăm să-i ierte păcatele şi să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                               Părintele Dinu Pompiliu



18

Cuvânt la Pogorârea Sfântului Duh   
Sfântul Grigorie Palama

Am văzut, fraţilor, cu puţine 
zile înainte, pe Hristos Domnul 
înălţându-Se cu trupul de pe pământ 
la cer, iar acum, prin Duhul cel Sfânt 
trimis de El ucenicilor Săi, vedem 
până unde a ajuns Hristos înălţat şi 
până la ce vrednicie a urcat cu Sine 
firea noastră pe care Şi-a asumat-o. 
A urcat la ceruri, la Tatăl şi la Duhul, 
de unde a trimis pe Mângâietorul, 
Duhul cel Sfânt, după cum şi zice 
prin proorocul Ioil: „voi vărsa din 
Duhul Meu peste tot trupul” (3, 1), 
sau prin David în Psalmi: „trimite-
vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei în-
noi faţa pământului” (Ps. 103, 31).

 Prin urmare, atunci când 
S-a înălţat la cer, Hristos S-a urcat 
la Tatăl, în sânul cel părintesc, ac-
olo unde este şi Duhul; şi S-a făcut 
părtaş acestei vrednicii şi după 
omeneasca fire, lucrând împreună 
cu Tatăl trimiterea în lume a Duhu-
lui celui Sfânt, Care de la Tatăl pur-
cede. De aceea Tatăl şi Fiul trimit pe 
Duhul, dar şi Duhul este de o fiinţă 
cu Ei şi de o voinţă şi de o lucrare 
şi împreună binevoieşte cu Tatăl 
din Care purcede din veci şi cu Fiul 
de care este trimis şi peste Care 
coboară şi Se odihneşte. Acestea 
deci, le-a făcut Hristos trimiţând cu 
Tatăl dumnezeiasca putere de sus, 
după cum făgăduise apostolilor Săi: 
„Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile 
Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt 
Mângâietor vă va da vouă, ca să fie 
cu voi în veac, Duhul Adevărului...” 
(Ioan 14, 16-17), sau în altă parte 
când a poruncit apostolilor Săi să 
nu se depărteze de Ierusalim, ci să 
aştepte făgăduinţa Tatălui... „căci 
veţi lua putere de sus, venind Duhul 
Sfânt peste voi” (Fapte 1, 4, 8)...

 Iar când se împlinea ziua 
Cincizecimii, socotită de la Înviere, 
a cărei pomenire acum a sosit, a-
colo unde erau adunaţi ucenicii în 
Ierusalim, în foişor, în locul cel de 
sus, ca un vuiet din cer şi ca o su-
flare de vânt ce vine repede, s-a 
revărsat Duhul cel Sfânt peste ei în 
chip văzut de limbi ca de foc „şi a 
umplut toată casa unde şedeau ei...” 

şi au şezut limbile peste fiecare din-
tre ei „şi s-au umplut toţi de Duhul 
Sfânt şi au început să vorbească în 
limbi, precum le dădea lor Duhul 
a grăi” (Fapte 2, 2-4). Şi toţi care 
erau acolo, veniţi la Ierusalim pen-
tru sărbătoare, din multe neam-
uri, auzeau pe apostoli vorbind în 
limba lor: „faptele minunate ale lui 
Dumnezeu” (Fapte 2, 11). Iar suflul 
acela era al Duhului care se revărsa 
de sus şi chema pe toate cele de sub 
cer şi izvorăşte harul pentru toţi, 
îl aduce în toţi şi prin care toate 
au viaţă şi se sfinţesc. Acest har al 
Duhului biruieşte toate opreliştile 
vrăjmaşului, ţine şi înnoieşte toate, 
smereşte pe cei mândri, înalţă pe 
cei smeriţi, luminează pe cei curaţi, 
dezleagă şi rupe legăturile păcatului 
şi strânge la o unire pe cele risi-
pite. Duhul cel Sfânt, Care grăise 
prin prooroci şi pe cele viitoare le-a 
vestit, vine acum sub forma limbi-
lor de foc şi stă în chip împărătesc 
peste ucenicii lui Hristos şi-i face 
pe aceştia organe ale puterii Lui, 
dascăli şi luminători ai neamurilor...

 De aceea S-a arătat Duhul 
cel Sfânt sub forma limbilor ca de 
foc, pentru a ne arăta nouă că este 

de o fiinţă cu Logosul lui Dumnezeu. 
Şi zic aceasta pentru că nimic nu are 
mai mare apropiere sau asemănare 
de cuvânt decât limba; iar acele lim-
bi ale Duhului erau ca de foc, ca să 
ne arate nouă că precum focul are 
calitatea să lumineze şi să ardă, tot 
aşa lucrarea harului dumnezeiesc în 
noi arde păcatul şi toată răutatea şi 
luminează pe cei ce primesc cuvântul 
învăţăturii celei după Hristos. La fel, 
s-a arătat şi unitatea harului Duhu-
lui Sfânt şi multitudinea sau varie-
tatea darurilor Sale. Limbile erau ca 
de foc, căci este unul şi acelaşi Duh 
în revărsarea şi lucrarea Sa; dar erau 
împărţite peste apostoli, arătând că 
fiecare în chip personal dobândeşte 
unul sau altul din darurile Lui. Deci, 
putem spune că şi atunci când este 
împărţit după diferite puteri şi 
lucrări, Duhul este unul, prezent 
şi lucrător după chipul prezenţei şi 
lucrării soarelui prin raza sa.Acum 
s-a împlinit făgăduinţa şi Duhul cel 
Sfânt, Care este de la Tatăl şi trimis 
de Fiul, coboară peste apostoli şi 
rămâne cu ei şi-i povăţuieşte spre 
tot adevărul: „Iar când va veni Ace-
la, Duhul Adevărului, vă va călăuzi 
spre tot adevărul şi va mărturisi 
despre Mine; şi din al Meu va lua 
şi va vesti vouă” (Ioan 16, 13; 15, 
26; 16, 15). Acest Duh care acum 
S-a revărsat peste apostoli, i-a lu-
minat, i-a întărit, i-a aprins în chip 
dumnezeiesc spre vestirea în lume 
a cuvântului vieţii celei veşnice. Şi 
aşa, precum o lumină se aprinde 
din altă lumină, apostolii prin pu-
nerea mâinilor (adică prin hiroto-
nie) asupra ucenicilor lor, iar aceştia 
mai târziu asupra altora, au dat mai 
departe peste generaţii, până la noi, 
harul, puterea şi lucrarea Duhului 
celui Sfânt, Cel ce pretutindenea 
este şi le împlineşte pe toate, ţinând, 
cârmuind şi sfinţind zidirea”.     

(Traducere din limba greacă de                   

      Pr. Eugen Moraru)
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programul slujbelor 
bisericii serban voda,

)

Miercuri  

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Ora: 07.30

Ora: 17.00

Ora: 07.30

Ora: 17.00

Ora: 07.30

Ora: 09.00 

Ora: 17.00

Ora: 08.00 

Ora: 09.30

Sfânta Liturghie
Taina Sfântului Maslu

Sfânta Liturghie

Vecernie, litie, acatist. Cateheză

Sfânta Liturghie
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.




