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Pe o filă de pergament din isto-
ria parohiei Şerban-Vodă, tineri şi 
bătrâni, atingând condeiul întins în 
călimara faptelor bune, de zece ani 
am scris pagini de eroism creştin 
la temelia căruia am aşezat în timp 
şi roditoare în veşnicie virtuţile 
credinţei, ale nădejdii şi ale iubirii de 
Dumnezeu şi de semeni. Parcă mai 
ieri Preasfinţitul Părinte Episcop 
Varsanufie punea piatra de temelie 
a noii bisericii Şerban-Vodă, dând 
binecuvântare, încredere şi sprijin 

permanent ridicării unui nou locaş 
de cult în care ortodoxia credinţei să 
se împletească armonios cu doxolo-
gia şi fapta bună cu dragostea. Au 
trecut de atunci zece ani de muncă 
rodnică, de efort constant, de im-
plicare a întregii parohii, ani în care 
am înnoit plângând “Biserica la-
crimilor”. 

 Este bineplăcut lui Dum-
nezeu să dăm mulţumirea cuvenită 
celor care au fost alături de noi în 
tot acest timp, acelora care au ştiut, 
prin cuvânt sau prin faptă, prin 
sfaturi şi încurajări, să fie alături 
de noi. Nu putem uita momentele 
dificile prin care am trecut, dar nu 
putem uita nici grija lui Dumne-
zeu pentru noi toţi, nici ajutorul şi 
îmbărbătarea Maicii Domnului prin 
icoana sa făcătoare de minuni din 
biserica noastră la care, cu toţii, în 
vremi de nevoie, am plecat smeriţi 
genunchii trupului şi ai inimii pen-
tru a cere întărire şi binecuvântare. 
Am simţit prezenţa şi ajutorul Mai-
cii Domnului şi atunci când slu-
jeam în ploaie şi frig, când gerul nu 

ne oprea din fierbintea rugăciune, 
dar trăim şi acum minunile icoanei 
şi nădăjduim în continuare la mi-
lostivirea şi îndurarea Ei.  
Cu timp şi fără timp, dar insufleţite 
de flacăra credinţei, nenumărate 
doamne din Comitetul parohial au 
fost ajutoare de nădejde, prezenţe 

vii în cadrul comunităţii noastre şi 
de care a depins în mare parte buna 
desfăşurare a parohiei. Mulţumirile 
noastre nu trebuie să le ocolească 
nici pe acestea şi să ne rugăm Bu-
nului Dumnezeu să reverse harul 
Său şi peste onoraţii membri ai Con-
siliului Parohial, oameni devotaţi şi 
implicaţi în realizarea idealului nos-
tru. Aportul acestor persoane la în-
florirea noului sfânt locaş rămâne în 
continuare unul consistent şi vred-
nic de apreciat. Avem convingerea 
şi credinţa puternică în Dumnezeu 
că în continuare, sfidând vremu-
rile, vom duce la bun sfârşit lucrul 
nostru început acum zece ani. Nu 
de foarte mult timp am început să 
împodobim sfântul locaş cu pictură, 
cămaşa lui liturgică. Le mulţumim şi 
tuturor acelora care ne-au susţinut 
în această etapă de înveşmântare a 
bisericii cu pictură, donaţiile lor fi-
ind ajutoare nepreţuite.  

 Însă lucrul nostru nu se 
opreşte aici. Tot prin ajutorul lui 
Dumnezeu şi al Maicii Domnu-
lui, dar şi cu sprijinul efectiv al 

credincioşilor vom  construi în timp 
şi Centrul Social. Acesta a fost şi 
gândul principalei donatoare, 

doamna Atena Valentina Popescu, 
de a construi o casă parohială, un 
cămin pentru bătrâni şi o grădiniţă 
parohială. Filantropia este o 
componentă esenţială a Bisericii. 
Primind iubirea lui Dumnezeu, Bi-
serica nu o păstrează egoist pentru 
sine, ci o extinde către lume, către 
cei aflaţi în nevoi, în suferinţe şi 
necazuri. Dumnezeu Şi-a revărsat 

multa Sa iubire către noi în realiza-
rea noului locaş de cult, iar grija şi 
iubirea Sa o vom transmite şi noi 
către cei mai vârstnici, construind 
căminul pentru bătrâni. Dar nici pe 
cei mai mici nu-i vom uita, căci pen-
tru ei facem tot posibilul ca, în cel 
mai scurt timp, să vedem construită 
şi o grădiniţă. Copiii şi vârstnicii 
sunt o prioritate pentru parohia 
noastră, dar totodată preocupările 
noastre se îndreaptă către fiecare 
membru al comunităţii noastre 
parohiale care, sprijinind ridicarea 
noului sfântul locaş Şerban-Vodă, 
şi-a zidit biserica din suflet. Astfel, 
sperăm că poate peste ani, urmaşii 
noştri vor descoperi în aceste ziduri 
dragostea, dăruirea şi jertfa noastră 
pentru Biserică.

 Rugăm în continuare pe 
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze 
lucrul nostru şi să ne întărească pe 
mai departe în toate activităţile pe 
care le desfăşurăm!

                      

                          Părintele Dinu 



    Biserica intră în istorie la Cin-
cizecime când Duhul lui Dumnezeu se 
pogoară în „limbi de foc” peste Sfinţii 
Apostoli şi inaugurează în lume, în chip 
anticipat, Împărăţia lui Dumnezeu, iar 
actul de extindere a Bisericii în lume se 
face prin încorporarea omului în Trupul 
lui Hristos, prin Taina Sfântului Botez.  

            Rănită prin căderea protopărinţilor 
Adam şi Eva, firea umană a fost  
vindecată şi reînfrumuseţată, eliberată 
din sclavia păcatului, în primul rând, 
în Persoana Mântuitorului Iisus Hris-
tos prin Jertfa şi Învierea Sa din morţi. 
Asumarea roadelor jertfei Mântu-
itorului Iisus Hristos o face omul prin 
Tainele Bisericii, iar Botezul reprezintă 
uşa de intrare a omului în creştinism, în 
viaţa cea nouă, trăită în comuniune cu 
Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul, în Duhul 
Sfânt. Pentru importanţa ei în viaţa 
creştină, Taina Sfântului Botez a primit 
în scrierile patristice diferite denumiri 
ce îi sintetizează rolul mântuitor: „baia 
naşterii de a doua”, „baia mântuitoare”, 
„scăldătoare sfântă”, „apă sfinţitoare”, 
„izvor sfânt”.

      Preînchipuită în perioada Vechi-
ului Testament de potopul lui Noe sau 
de trecere prin Marea Roşie, Taina 
Sfântului Botez a fost instituită de 
Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos când, 
înainte de Înălţarea Sa la ceruri, a a-
dresat Sfinţilor Săi Apostoli următoarele 
cuvinte: „Mergând, învăţaţi toate nea-
murile, botezându-le în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Ma-
tei 28, 19). Mântuitorul Iisus Hristos, 
în discuţia Sa cu Nicodim, precizează 
necesitatea Botezului pentru intrarea 
omului în Împărăţia Cerurilor: „De nu 
se va naşte cineva din apă şi din Duh nu 
va putea intra în Împărăţia Cerurilor” 
(Ioan 3,5). 

     Importanţa capitală a Tainei Sfân-
tului Botez a determinat Biserica să nu 
aibă nicio ezitare în a administra copiilor 
această Sfântă Taină. Sfânta Scriptură 
conţine o serie de mărturii referitoare 
la acordarea Tainei Botezului copiilor: 
Lidia şi întreaga ei familie a primit bot-
ezul (Faptele Apostolilor 16, 15), dar şi 
Crispus şi familia lui (Faptele Aposto-
lilor 18, 8) şi multe alte mărturii. Prin 
urmare, pretenţiile sectelor neoprotes-
tante care neagă administrarea Tainei 

Botezului copiilor sunt eronate şi nu ţin 
cont de evidenţele din Sfânta Scriptură. 
Chiar voci din societatea contemporană 
protestează împotriva pedobaptis-
mului, invocând libertatea de opţiune 
a pruncului. André Frossard în lucrarea 
„Întrebări despre Dumnezeu” spulberă 
pretenţiile societăţii secularizate cu 
privire la pedobaptism: Botezul trebuie 
acordat pruncilor, iar faptul de a-i lăsa 
pe ei să-şi aleagă religia nu poate fi un 
argument. În acest caz am putea cere şi 
noi mamelor să nu-şi mai alăpteze prun-
cii, căci poate ei doresc să mănânce alt-

ceva. Să nu îi mai înveţe o anumită limbă 
de comunicare, căci poate ei şi-ar dori să 
vorbească o altă limbă. Sfântul Grigorie 
Teologul  aprecia cu privire la practica 
botezării copiilor: „Ai copii? Să nu ia 
timp răutatea. Să fie sfinţit (botezat) din 
pruncie, să fie consacrat Duhului de la 
început”, iar o hotărâre a unui sinod de 
la Cartagina din 418 d. Hr. menţiona: 
„cel ce neagă necesitatea Botezului co-
piilor celor nou născuţi să fie anatemă”. 

       Nu întâmplător Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române a decretat anul 
2011 ca fiind anul omagial al Sfântului 
Botez şi al Sfintei Cununii. În chip irenic, 
Biserica Ortodoxă Română a relaţionat 
Taina Cununiei cu Taina Botezului, căci 
familia are datoria de a veghea spre buna 
creştere a copiilor, asigurându-le cele 
necesare unei vieţi creştine autentice. 
Administrarea Botezului unui prunc 
este mărturia funcţionalităţii corecte a 
„bisericii celei mici, care este familia”, 
iar încreştinarea unui prunc, departe 

de a încălca libertăţi, asigură dreptul la 
viaţa cea nouă în Hristos, punând bazele 
adevăratei libertăţi a omului.

    Biserica primară a cunoscut Botezul 
ca o rânduială integrată în rânduiala 
Sfintei Liturghii. Botezul se săvărşea, 
de obicei, la marile praznice. Mărturia 
acestei legături a Botezului cu Liturghia 
este dată de structura Tainei. Botezul are 
o rânduială ce respectă în mare structu-
ra Sfintei Liturghii. Relaţia indisolubilă 
dintre acestea demonstrează o profundă 
înţelegere a Tainei Botezului în cultul 
Bisericii vechi. Botezul este taina intrării 
unui om într-o comunitate liturgică 
concretă. 

   Dincolo de a fi gestul liturgic de 
primire a harului dumnezeiesc de către 
o anume persoană, Botezul este şi 
sărbătoarea unei comunităţi liturgice ce 
îşi primeşte în sânul ei un nou membru 
de care se va simţi responsabilă de acum 
înainte. De aceea săvărşirea izolată de 
comunitate a Tainei Botezului este, din 
motive practice, mai potrivită, dar având 
în vedere dimensiunea comunitară a 
Botezului se pierde foarte mult.

   Botezul este una dintre Tainele Bi-
sericii care nu se mai repetă şi care îl 
aşează pe om în relaţia de comuniu-
ne cu Dumnezeu sau, aşa cum spune 
părintele Stăniloae, „îl integrează în 
circuitul iubirii dumnezeieşti”. În Taina 
Botezului omul îşi primeşte numele ce 
îl particularizează.  Numele e o pecete 
a persoanei umane care o descoperă în 
vocaţia ei unică şi de neînlocuit. 

  În Taina Sfântului Botez fiecare om 
primeşte această pecete a unicităţii, 
harisma propriei existenţe ce îl scoate 
din anonimat şi îl aşează într-o 
inconfundabilă relaţie cu Dumnezeu şi 
cu ceilalţi. Numele este funia existenţei 
unice, dar şi mărturia existenţei în co-
muniune: “Numele ce-l port - spune 
părintele Stăniloae - nu e pentru mine, 
ca fiinţă singulară, ci indică relaţia sau 
legătura mea cu alţii, iar numele al-
tora relaţia lor cu mine, în distincţia 
lor. Numele indică relaţia unuia cu al-
tul ca persoane unice, dar nu o simplă 
relaţie memorială, formală, statistică, ci 
afectivă, ontologică.”

                    Părintele Dinu 
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          Patriarhul Athenagora adresa lu-
mii o interogaţie fundamentală: “De ce 
vă este astăzi vouă sete?” Răspunsul 
avea să-l dea într-o cheie profetică: “De 
iubire şi de sens”. Lumea pierde sen-
sul, intră în derivă când pierde iubirea, 
când falsifică taina familiei,  când o 
denaturează.
           Există în lumea contemporană un 
declin provocat de secularismul agresiv 
referitor la valoarea, eficienţa şi rolul 
familiei. 
        Austriacul Konrad Lorenz a pu-
blicat o lucrare dedicată fenomenelor 
lumii moderne ce erodează omul zilelor 
noastre. Denumindu-şi cartea „Cele opt 
păcate capitale ale lumii civilizate”, au-
torul a omis un păcat esenţial al contex-
tului modern, neglijarea valorii familiei 
şi a iubirii binecuvântate eclesial cu tot 
cortegiul de atitudinii deviate ce se nasc 
dintr-o astfel de viziune. 
               Dacă uneori omul recent îşi găseşte 
răgazul să se aplece asupra importanţei 
familiei, contextul în care va privi lucru-
rile este unul social, dictat de noile ide-
ologii globalisto-secularizante ce L-au 
exilat pe Dumnezeu în zona gândirii 
arhaico-primitive şi au instalat viţelul de 
aur al umanismului ateu, al omului fără 
Dumnezeu. Sugrumat sub carapacea in-
dividualismului, omul contemporan cu 
greu mai vibrează la taina comuniunii.

             Limitată la un rol pur social în 
calitate de „celulă a societăţii”, familia 
nu mai este gândită ca realitate altoită 
sau integrată în Trupul lui Hristos, care 
este Biserica. Familia şi-a pierdut azi 
dimensiunea eclesială, a fost golită de 
relaţia ei cu Dumnezeu şi a pierdut rolul 
ei de „biserică în miniatură”, după cum 
o definea Sfântul Ioan Gură de Aur în se-
colul al IV-lea. 
      Pentru omul zilelor acaparat de 
postmodernitatea născătoare de pseu-
dofericiri, căzut aproape iremediabil 
în capcana singurătăţii ucigătoare, ali-
mentat cu visul atotsuficienţei, noţiuni 
ca cea de familie, de iubire împlinită şi 
binecuvântată în cuplu sau de integrare 
pe drumul ascetic al vieţuirii cu celălalt 

sunt perimate, ineficiente, retrograde.  
           Nu întâmplător, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a dedicat 
anul 2011 Tainei Sfintei Cununii alături 
de Taina Sfântului Botez. Societatea de 
azi are nevoie de adevărul văzut „prin fe-
reastra Bisericii”, de mărturia necesităţii 
familiei ca realitate voită de Dumnezeu, 
în care omul să-şi lucreze mântuirea.
        Familia a fost binecuvântată de Dum-
nezeu încă din rai, căci însoţirea a două 
persoane îşi are temeiul în creaţie, „Nu 
este bine să fie omul singur; să-i facem 
ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18), 
familia fiind, aşadar, dorită de Dumne-
zeu: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său 
şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi 
vor fi amândoi un trup” (Facere 2, 24). 
      Prin participarea Mântuito-rului la 
nunta din Cana Galilei, însoţirea dintre 
un bărbat şi o femeie  a fost ridicată la 
demnitatea de Taină. Însoţirea dintre 
cei doi se bazează pe consimţământul 
liber al acestora ca urmare a iubirii re-
ciproce. 

     Scopul Tainei Căsătoriei, aşa cum 
mărturiseşte Biserica prin glasul 
Sfinţilor Părinţi, este unirea completă 
între cei doi soţi care să asigure mân-
tuirea şi sfinţirea acestora, naşterea şi 

Familia crestinA în lumea      
contemporanA 
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creşterea de prunci, ajutorul reciproc, 
precum şi ordinea morală a societăţii 
şi a creaţiei.  
          Despre unirea iubitoare a ce-
lor doi soţi Sfântul Ioan Gură de 
Aur remarcă: “Iubirea are asemenea 
calităţi încât iubita şi iubitul nu mai 
formează două fiinţe, ci una singură… 
ele nu mai sunt doar unite, ci sunt 
una”. Având ca model relaţia dintre 
Hristos şi Biserica Sa, după cuvin-
tele Apostolului Pavel de la Efeseni 5,  
căsătoria este unică, fiind o legătură 
conjugală cu caracter indisolubil: 
“Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să 
nu despartă” (Matei 19, 9). 
         Biserica nu admite divorţul 
decât prin iconomie, iar ca o concesie, 
în urma pocăinţei şi a mărturisirii 
păcatelor, este permisă a doua sau a 
treia recăsătorire, dar niciodată a pa-
tra. Recăsătorirea are, însă, un carac-
ter penitenţial.
        Societatea actuală este dominată 
de atitudini şi fapte care sunt “răni 
dureroase” la adresa iubirii conjugale. 

       Adulterul, cu toate “tămâierile” lui 
prelungite la altarul trupului, avortul, ca 
negare a vieţii, cât şi practicile sexuale 
deviate, au devenit normalul şi firescul 
vieţii. Ruinând taina familiei, a iubirii 
conjugale, aceste patimi au fragmentat 
persoana umană, au alungat-o la perife-
ria vieţii. 
           Salvarea omului contemporan care, 
nemaiubind iubirea, a vampirizat şi per-
vertit taina familiei şi taina aproape-
lui, vine prin îndreptarea privirii către 
Dumnezeu, către modelul iubirii Sale.  
Când furtuni de orice fel tulbură iubi-
rea conjugală, când apare neîncrederea, 
rutina, răceala, înstrăinarea, atunci să 
învăţăm iubirea de la Dumnezeu. 
     Să învăţăm de la Dumnezeu iubi-
rea gingaşă, frumoasă, fidelă, discretă, 
delicată, abundentă, nesuspectă, 
răbdătoare, jertfită, gratuită, smerită 
şi care „intră în sufletele noastre pe 
vârfuri, pe balerini şi nu cu bocanci“, 
capabilă să aştepte mereu pe cei care nu 
vor, nu ştiu şi nu pot răspunde ofertei de 
iubire dumnezeiască. 
       Când iubim cu iubirea lui Dumnezeu 
putem salva familia, putem salva per-
soana.                                                                                   

Părintele Dinu 
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Î                                n Biserica Ortodoxă clerul supe-
rior este format din trei trepte: 
treapta episcopatului, treapta 
preoţiei şi treapta diaconatului. 

Accederea într-una din treptele ie-
rarhiei bisericeşti (episcop, preot, dia-
con) se face prin Taina Hirotoniei. Prin 
această taină persoanei anume pregătite 
i se împărtăşeşte harul dumnezeiesc în 
vederea continuării întreitei activităţi 
a Mântuitorului Iisus Hristos. Treapta 
diaconului, deşi este prima treaptă 
în cadrul ierarhiei, este cea care face 
legătura între cler şi credincioşi.

Primele informaţii în Sfânta 
Scriptură despre treapta di-
aconiei le găsim în cartea 
Faptele Apostolilor, la capi-

tolul VI, unde ni se relatează despre 
alegerea şi hirotonia a şapte diaconi 
pentru Biserica din Ierusalim: Ştefan, 
Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena 
şi Nicolae. Comunitatea bisericească de 
la Ierusalim sporea continuu ca număr. 
În condiţiile posesiunii în comun a 
bunurilor, cei ce purtau responsabili-
tatea desfăşurării vieţii din comunitate 
trebuiau să se dedice în mod zilnic şi cu 
multă seriozitate acestei activităţi. Viaţa 
creştinilor din Ierusalim, felul în care 
trăiau ca urmare a proprietăţii obşteşti 
a bunurilor şi mai ales a meselor frăţeşti 
numite agape, deveneau mijlocul con-
cret de propovăduire a Evangheliei. Era 
cu neputinţă ca numai douăsprezece 
persoane, Sfinţii Apostoli, să supra-
vegheze direct această activitate destul 
de vastă. De aceea, trebuie să căutăm 
originea apariţiei celor dintâi slujitori 
bisericeşti hirotoniţi, deci a diaconilor, 
în această direcţie a preluării de la 
Sfinţii Apostoli a unor sarcini legate mai 
ales de împărţirea din bunurile obşteşti 
pentru traiul fiecărui creştin. 

Pentru îndeplinirea unor 
activităţi cu caracter ritmic 
şi permanent, distribuirea de 
hrană şi alte bunuri, era ne-

voie de slujitori anume rânduiţi. În acest 
context au fost hirotoniţi cei şapte di-
aconi. Mesele frăţeşti sau agapele aveau 
loc într-un cadru liturgic, ele urmând 
îndată după împărtăşirea credincioşilor 

cu Trupul şi Sângele Domnului, iar diaconii participau şi ei la săvârşirea acestei 
dumnezeieşti Taine ca ajutători ai Sfinţilor Apostoli şi, ulterior, ai episcopilor şi 
preoţilor. După mărturiile Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful, diaconii aveau un 
rol deosebit în Sfânta Liturghie, căci ei erau cei care dădeau participanţilor la dum-
nezeiasca Liturghie să se împărtăşească cu pâinea şi vinul amestecat cu apă, care 
s-au transformat în Euharistie, iar la cei care nu erau de faţă, se duceau acasă pentru 
a le împărţi Sfintele Taine.

Condiţiile specifice ale vieţii creştine din primele secole s-au mai schim-
bat cu trecerea timpului, acest lucru făcând ca funcţiile liturgice ale aces-
tora să se modifice puţin sau să dobândească un accent diferit. După 
dispariţia Sfinţilor Apostoli, diaconii au ajutat în cult pe preoţi şi pe 

episcopi. Constituţiile Apostolice vorbesc despre faptul că diaconii, în epoca ime-
diat următoare dispariţiei Sfinţilor Apostoli, aveau grijă de vasele şi odoarele sfinte, 
primeau de la credincioşi ofrandele pe care aceştia le aduceau la biserică, ajutau la 
celebrarea Sfintei Liturghii, la administrarea Sfintei Euharistii, instruiau pe catehu-
meni, rosteau ecteniile la sfintele slujbe, citeau Sfânta Evanghelie, predicau cu bine-
cuvântarea episcopului, se ocupau de îngrijirea mormintelor martirilor şi de notarea 
actelor martirice, aveau grijă de înmormântarea săracilor.

Iniţial, în Biserica Ierusalimului exista un număr de şapte diaconi care de-
serveau trebuinţele comunităţii respective. De aceea, un canon al unui sinod 
local de la Neo-Cezareea limita numărul diaconilor dintr-un oraş la şapte. 
Cu timpul, comunitatea din fiecare oraş creştea şi, prin urmare, şi nevoile 

Treapta diaconatului
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duhovniceşti sporeau. În secolul al VI-lea, la Constantinopol, în Biserica Sfânta Sophia, numărul diaconilor atinsese o sută. 
Acelaşi număr de diaconi îl vom întâlni şi la Roma prin 520 d.Hr. În Biserica Ortodoxă de astăzi diaconi mai pot fi întâlniţi fie 
la centrul eparhial, unde slujesc alături de episcop, fie în parohiile mai mari dintr-un oraş, fie în mănăstiri. Cei mai mulţi, aşa 
cum aminteam, slujesc alături de episcop, ajutându-l pe acesta atât în săvârşirea Sfintei Liturghii, dar şi în activitatea misionară. 
Diaconul nu slujeşte niciodată singur. El nu poate săvârşi Tainele bisericeşti. Deşi toţi diaconii sunt egali între ei în ceea ce 
priveşte harul primit prin Taina Hirotoniei, din punct de vedere administrativ există diferite ranguri în cadrul diaconatului. Cel 
mai important titlu primit de un diacon este cel de protodiacon şi presupune prioritate când slujeşte alături de alţi diaconi. Arhi-
diaconul este diaconul prim din cei care slujesc alături de episcop, iar ierodiaconul este diaconul călugăr.  Titlul de arhidiacon 
poate fi dat de episcopul locului unui diacon cu vechime în slujire şi cu activitate misionară deosebită, având posibilitatea de a 
purta cruce pectorală. Veşmintele diaconilor la slujbele bisericeşti sunt: stiharul, orarul şi mânecuţele. Orice slujitor bisericesc, 
pentru a ajunge în treapta de preot sau episcop, trece mai întâi prin treapta diaconatului.

Diaconii vor desfăşura şi o activitate misionară importantă în cadrul Bisericii. În acest sens putem aminti activitatea 
deosebită a diaconului Filip în Samaria sau a Sfântului arhidiacon Ştefan care, prin martiriul său, a oferit pildă de 
credinţă creştină şi întărire pentru credincioşii Bisericii primare. De asemenea, o activitate importantă a desfăşurat 
şi diaconul Atanasie la Sinodul I Ecumenic, viitorulul episcop Atanasie cel Mare, campionul credinţei de la Niceea. 

Sfântul Atanasie este cel care a luptat întreaga viaţă împotriva acelora care negau dumnezeirea Fiului cu Tatăl şi îl coborau pe 
acesta la statutul de simplă creatură. Învăţătura mărturisită de Sfântul Atanasie a devenit normativă pentru Biserica creştină, 
mărturisind egalitatea şi deofiinţimea Fiului cu Tatăl. În istoria Bisericii mai există o serie de diaconi care s-au remarcat prin-
tr-o viaţă duhovnicească deosebită şi zel misionar. Arhidiaconul Laurenţiu a rămas în credinţa vie a Bisericii ca un mare martir 
şi un propovăduitor al credinţei creştine cu preţul vieţii sale. Pe lângă activitatea catehetică-misionară, diaconii desfăşoara în 
cadrul Bisericii şi  activitatea liturgică, precum si cea social-filantropică, participând, alături de ceilalţi părinţi slujitori, la toate 
acţiunile desfăşurate în parohii.                                                                                                                    Diacon Cristian Filiuta                                                            

7

Paisianism si iluminism 

      În secolul al XVII-lea scena europeană a cunoscut două mişcări ce încercau să 
definească omul de pe poziţii distincte. Paisianismul, mişcare neoisihastă dezvoltată 
în jurul personalităţii Sfântului Paisie de la Neamţ, propune o abordare teologică 
a omului, creionându-l în relaţia lui majoră cu Dumnezeu. Înveşmântat în chipul 
lui Dumnezeu şi aflat în dinamicul itinerariu spre asemănare, omul, în viziunea 
paisiană, nu poate fi separat de Creatorul său prin Care şi întru Care există. Ilumi-
nismul, fiu legitim al ideologiilor Renaşterii şi Umanismului, a separat pe om de 
Dumnezeu şi l-a golit de sens.
     Reînoirea monahismului românesc în secolul al XVIII-lea, când Europa jubila 
„moartea lui Dumnezeu” în menghina ideologiilor umaniste, a fost opera Sfântu-
lui Paisie Velicikovsky. Născut la 21 decembrie 1722 la Poltava, în Ucraina, Sfântul 
Paisie rămâne figura de marcă a Ortodoxiei româneşti în această perioadă. În cadrul 
familiei şi-a început tânărul Petru (numele de botez al Sfântului Paisie) ucenicia la 
şcoala Sfinţilor Părinţi, căci sub îndrumarea fratelui său a lecturat de timpuriu Sfân-
ta Scriptură, Vieţile Sfinţilor şi alte numeroase scrieri patristice. 
       În perioada 1735 – 1739, Petru urmează studiile la Academia de la Kiev, gâsind 
însă prea puţină bucurie în această instituţie impregnată de scolasticism. În 1940 ia 
hotărârea de a îmbrăţişa viaţa monahală, îndreptându-se la o mânăstire pe malul Ni-
prului, iar de aici va lua drumul către mănăstirea Sfântul Nicolae Medvedovski, unde 
îmbracă rasa călugărească şi primeşte, în 1741, numele de Platon. Venind în zona 
Buzăului, Sfântul Paisie s-a oprit iniţial la schitul Dălhăuţi, apoi la schitul Trăistieni, 
ambele aşezăminte aflându-se sub povăţuirea duhovnicească a Sfântului Vasile de 
la Poiana Mărului, devenind ucenicul acestuia. La Trăistieni a întâlnit Sfântul Paisie 
viaţa duhovnicească după care râvnea şi pe care o căutase la schiturile anterioare. 
Râvna unei vieţi duhovniceşti şi mai intense l-a purtat către schitul Cărnul. Patru ani 
a petrecut monahul Platon în Ţara Românească, iar în vara lui 1746 pleacă la Sfân-

,
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Pelerinaj la 
mAnAstirea Cernica  

 La iniţiativa părintelui diacon Cristian Filiuţă, cu binecuvântarea părintelui 
paroh Pompiliu Dinu şi însoţiţi de părinţii slujitori Eugen Moraru şi Adrian Chiriţă, 
tinerii de la parohia Şerban-Vodă ne-am îndreptat paşii de pelerini spre mănăstirea 
Cernica în ziua de 5 mai 2011.  Pelerinajul nu este un act singular printre activităţile 
organizate de parohia noastră, însă cel despre care vorbim îşi are particularitatea lui 
şi în aceea că a fost îndreptat mai ales spre tinerii din biserica noastră. Activitatea 
catehetică cu tinerii nu se poate rezuma doar la a-i instrui intelectual în adevărurile 
de credinţă, ci programul catehetic vizează persoana umană în întregimea ei şi inte-
gralitatea ei. De aceea am considerat că pelerinajul la mănăstiri constituie un mijloc 
catehetic esenţial şi o activitate complexă din punct de vedere duhovnicesc. Peleri-
najul fizic ca gest ascetic este permanent dublat de un pelerinaj interior, de o ascen-
siune pe “treptele vieţii spirituale” din “Scara Raiului”, de un dinamism în credinţă, 
rugăciune, dragoste, fapte bune. Cine stă pe loc în relaţia cu Dumnezeu şi nu e pele-
rin în itinerarul îndumnezeirii, acela dă înapoi, e în regres. Paradoxul pelerinului 
este acela că din pelerin devine gazdă, oaspete al Celui spre care se îndreaptă. Ca 
într-o nouă raclă, creştinul se face sălaş al sfinţilor, iar prin ei devine lăcaşul lui Dum-
nezeu.
 În jurul orelor 16, după rugăciunea prin care am cerut cu toţii ajutorul şi 
binecuvântarea lui Dumnezeu, de la Biserica Şerban-Vodă ne-am îndreptat spre ve-
chea aşezare mănăstirească Cernica, ce stă de veghe la porţile cetăţii Bucureştilor. 
Mănăstirea Cernica este ctitoria marelui vornic Cernica Ştirbei şi a soţiei sale Chi-
ajna, fiind atestată documentar în anul 1608, în timpul lui Radu Vodă Şerban. După 

tul Munte Athos. La numai douăzeci şi 
patru de ani ajunge în Sfântul Munte 
la mănăstirea Pantocrator. După patru 
ani de rugăciune şi tăcere, la îndemnul 
Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, 
monahul Platon este tuns în monahism 
şi primeşte numele de Paisie şi formează 
în jurul său o comunitate care, în 1758, 
după hirotonia lui în preot, devine şi mai 
mare, mutându-se la schitul Sfântul Ilie.
             În 1763, Sfântul Paisie şi cei şaizeci 
de monahi se întorc în Moldova şi se 
instalează la mănăstirea Dragomirna 
unde a orânduit  monahală. Cu tim-
pul, obştea monahală s-a mărit şi avea 
în jur de trei sute de monahi. Şederea la 
Dragomirna i-a sfârşit atunci când Bu-
covina a fost integrată în Imperiul aus-
triac. 
            În 14 octombrie 1775 Sfântul Paisie 
s-a îndreptat către mănăstirea Secu, iar 
în 1779 la mănăstirea Neamţ. Aici obştea 
monahală a atins impresionantul număr 
de şapte sute de călugări. Sub îndru-
marea acestuia mănăstirea a cunoscut o 
înflorire deosebită, ajungând „făclia mo-
nahismului ortodox” în acea perioadă. 
Sfântul Paisie a pus aici bazele unei 
şcoli de traducere a operelor patristice, 
având echipe de traducători, copişti, dar 
şi de critici. În 1793 publică Filocalia în 
slavonă (Dobrotoliubie), fiind un eve-
niment unic în literatura duhovnicească 
a Răsăritului creştin şi unul prin care 
Dumnezeu, în mod proniator, dădea 
răspunsul convulsiilor lumii europene 
seduse de raţionalism, umanism ateu 
şi alte valori seculare. La 15 mai 1794 
Sfântul Paisie trece la cele veşnice şi, aşa 
cum aprecia părintele Andrei Scrima, 
„influenţa sa va da viaţă curentului nu-
mit paisianism”.
          Paisianismul a  pus lumină în 
conştiinţa europeană a secolului al 
XVIII-lea prin adevărul filocalic, prin 
viul experienţei lui Dumnezeu, prin 
înfăţişarea, pentru omul debusolat 
al acelui secol, a Dumnezeului celui 
viu şi împărtăşibil şi prin eficienţa în-
dumnezeitoare a rugăciunii harice. 
Raţionalismul excesiv din secolul 
Luminilor inaugura disjuncţia în-
tre credinţă şi raţiune, între inima şi 
minte, consecinţele acestor segmentări 
resimţindu-se tragic în destinul omului 
european sufocat sub greutatea ideolo-
giilor post-iluministe şi atee. Pe funda-
lul acesta subru ce sămânţa germenii 
secularizării, Biserica Ortodoxă publica 
Filocalia, proclamând adevărul că omul 

sănătos sufleteşte, viu, frumos, este omul rugăciunii, al vieţii duhovniceşti, al iubirii 
de Dumnezeu. Omul filocaliei este omul întreg, suflet şi trup, aflat în comuniune cu 
Dumnezeu şi cu semenii. Rugăciunea este pentru acesta ritmul firesc al existenţei, 
hrana duhovnicească nepieritoare. După cum remarca marele teolog francez Olivier 
Clément, mişcarea filocalică din secolul al XVIII-lea încerca să opună Enciclopediei 
franceze din perioada iluministă o enciclopedie a luminii necreate, a harului dumne-
zeiesc capabil să transfigureze omul şi materia.

                                                                                                                 Părintele Dinu 

) )
Hramul Cuviosului Paisie de la Neamt 2010
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o perioadă mănăstirea a rămas pustie timp de şaptezeci de ani, din cauza unei ciume. 
 Un moment important în istoria mănăstirii este anul 1781 când la stăreţia mănăstirii ajunge arhimandritul Gheorghe, 
ucenic al Sfântului Paisie de la Neamţ. Cu stareţul Gheorghe începe o perioadă înfloritoare a mănăstirii Cernica, refăcând obştea 
monahală şi moştenirea sa materială. Împreună cu ucenicii săi, Atanasie şi Serafim, stareţul Gheorghe a reaşezat viaţa monahală 
la mănăstirea Cernica. 
 Un alt moment important în istoria mănăstirii o reprezintă prezenţa în fruntea obştii a Sfântului Calinic.  Ctitor de 
mănăstiri şi biserici, de spitale, şcoli şi case pentru copiii orfani, el este ctitorul celor mai importante clădiri ale Mănăstirii 
Cernica. În timpul stăreţiei sale s-au ridicat cetatea şi Biserica Sfântul Gheorghe, clădirea stăreţiei şi aproape toate casele de pe 
insula care poartă numele aceluiaşi sfânt mare mucenic. Iubitor de cultură, a pus bazele unei valoroase biblioteci şi a deschis o 
şcoală de pictură bisericească. În septembrie 1850 a fost ales în scaunul episcopal de la Râmnicu-Vâlcea, de unde, bătrân şi bol-
nav, s-a retras la Mănăstirea Cernica în mai 1867.  Aici a mai trăit aproape un an ca simplu monah. La 11 aprilie 1868 Dumnezeu 
l-a chemat la Sine şi a fost îngropat în pridvorul bisericii Sfântul Gheorghe, ctitoria sa. Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la 
Cernica s-a înfăptuit la 23 octombrie 1955. 
 Cu rugăciunea pe buze, cu inima smerită, cu gânduri curate, am ajuns la mănăstirea Cernica la ceas de vecernie, când 
monahii aduceau laudă de seara lui Dumnezeu. Ne-am închinat pe rând la sfintele moaşte ale Sfântului Calinic de la Cernica şi 
ale Sfântului Gheorghe de la Cernica. Cu toţii ne-am îndreptat rugăciunile către aceşti doi sfinţi pentru ca să aibă îndrăzneală 
spre Bunul Dumnezeu pentru ajutorul nostru, al tuturor. După slujba vecerniei la care am participat, ne-am îndreptat spre 
muzeul mănăstirii şi, prin bunăvoinţa părintelui Eftimie şi cu binecuvântarea părintelui stareţ, am putut admira obiecte vechi 
ale mănăstirii, veşminte liturgice din timpul Sfântului Calinic, tipărituri impresionante, icoane vechi şi alte diferite piese de 
muzeu. A fost o adevărată lecţie de istorie bisericească românească. Vizitei la muzeu i-a urmat un moment de odihnă în incinta 
mănăstirii, când, aşezaţi pe băncile special amenajate, am admirat frumuseţea mănăstirii şi bucuria vieţuirii monahale, departe 
de zgomotul capitalei. A urmat apoi un pelerinaj în cimitirul mănăstirii Cernica, recunoscut pentru faptul că aici îşi au locul 

de veci nenumărate personalităţi ale vieţii teologice şi culturale: ierarhi, preoţi, monahi, teologi de renume, scriitori. Peleri-
najul nostru avea în vedere mormântul marelui teolog Dumitru Stăniloae. De la părintele Eugen Moraru am primit informaţii 
preţioase despre personalitatea părintelui Stăniloae, despre activitatea lui impresionantă ca teolog şi despre colaborarea cu 
părintele Arsenie Boca la traducerea Filocaliei. Părintele Stăniloae (1903-1993) este considerat unul dintre cei mai mari teologi 
ortodocşi din secolul XX. A fost profesor de teologie la Facultatea din Bucureşti, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române la 
numeroase conferinţe în străinătate, traducător al Filocaliei în limba română, autor a nenumărate lucrări de teologie, apreciat 
atât în ţară cât şi în străinătate. După cuvântul părintelui Moraru, noi, slujitorii, am rostit o ectenie la mormântul părintelui 
Stăniloae, iar răspunsurile au fost date de către tinerii pelerini. Nu puteam neglija cu această ocazie nici mormântul doamnei 
Atena Valentina Popescu, ctitorul principal al bisericii noastre, deşi osemintele au fost deshumate şi depuse într-un osuar. 
Finalul pelerinajului nostru a constat într-o agapă frăţească de care s-au ocupat doamnele din Comitetul Parohial, mereu recep-
tive si pline de dragostea faţă de tineri, de Hristos şi Biserică. 
 Bucuria pelerinajului se citea pe chipul tuturor. Mulţumind lui Dumnezeu şi cu încrederea în desfăşurarea şi a altor 
pelerinaje, ne-am întors încărcaţi duhovniceşte, împărtăşind şi celorlalţi din bucuria noastră. 

                                                                                                           Diacon  Cristian Filiuţă
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 PArinte, fratele meu se 
drogheazA !!! Mi se rupe sufletul!  

)

Doamne ajută!
Vă scriu cu inima plină de în-

tristare şi vă rog, în măsura în care 
doriţi, să-mi daţi câteva poveţe, cat-
eva cuvinte referitoare la această 
patimă îngrozitoare. De câţiva 
ani fratele meu este dependent de 
droguri. Este căsătorit şi are doi co-
pii (o fetiţă de 6 ani şi un băieţel de 
3 ani), dar calea pe care a apucat îl 
duce la pieire. Chiar dacă se ridică 
puţin, imediat cade şi mai rău.

Dacă îmi puteţi recomanda 
rugăciuni anume pe care le-aş pu-
tea face, dacă aveţi orice cuvinte de 
sfat pentru mine, dar în primul rând 
dacă mi-aţi putea pune şi numele 
meu la rugăciunea dumneavoastră, 

v-aş fi foarte recunoscătoare şi 
Domnul să vă răsplătească.

Drama nu este numai a lui, care 
aproape s-a pierdut complet, dar şi 
a întregii familii, soţie, copii, părinţi 
şi fraţi, care suntem cu toţii într-o 
stare de alertă continuă pentru a-l 
păzi fie pe el, fie lucrurile din casă, 
să nu îşi vândă totul şi să rămână pe 
stradă.

Sunt din ce în ce mai conştientă, 

pe zi ce trece, că numai Dumnezeu 
are putere să facă ceva cu fratele 
meu, de va fi voia Lui. Şi mă rog (alt-
ceva nu mai pot face) să Îi fie milă 
şi de noi.

Aştept răspunsuri şi sper în 
rugăciunile dumneavoastră.

Doamne ajută!

Raspuns:

Vestea că cineva se droghează este 
o tragedie. Unii reacţionează violent, 
se ajunge la bătaie, alţii ameninţă: 
“de la mine nu mai vezi niciun ban. 

Te-am crescut degeaba! Du-te şi 
stai cu drogaţii tăi!” Foarte puţini 
sunt însă aceia care, cu răbdare şi 
dragoste, încearcă să se apropie de 
cel în cauză şi să îl convingă de fap-
tul că ceea ce face este o nebunie ce 
duce la autodistrugere. Metodele 
de violenţă şi de abandonare nu fac 
altceva decât să agraveze situaţia. 
Dragostea şi rabdarea sunt cele care 
înving. Deşi dependenţii de droguri 

sunt consideraţi nişte delincvenţi, ei 
sunt, în realitate, oameni bolnavi, 
ajunşi în stare de iresponsabilitate 
pentru faptele lor. 

Sunt necesare atât măsurile tera-
peutice cât şi rugăciunile. 

Este o patimă îngrozitoare... acum 
câţiva ani am fost implicat în con-
silierea câtorva tineri dependenţi 
de droguri. Este o luptă grea şi forţa 
omului e limitată, organismul îşi 
cere drogul şi voinţa e aproape nulă, 
dar cu toate acestea Sfânta Scriptură 
spune că nu există ispită pe care să 
n-o poată birui puterea omenească 
şi Dumnezeu, care e drept, dă şi ca-
lea de ieşire din ea.

În primul rând trebuie ca fratele 
tău să dorească să se elibereze de 
droguri. Fără acest lucru este im-
posibil de luptat. Îmi amintesc de 
o fată care se apucase de distribuit 
droguri ca să poată să-şi asigure 
doza de consum. Familia ei a stat 
lângă ea timp de câteva săptămâni 
(supraveghere totală) ca să fie sigură 
că nu are nicio sursă de drog şi de 
câte ori simţea nevoia de droguri, se 
adunau cu toţii şi se rugau pentru 
ea, cerând ca Sângele Mântuitorului 
să o protejeze. A fost multă muncă 
şi de multe ori deziluzie, dar în final 
Dumnezeu a vindecat-o şi astăzi e 
liberă, măritată şi fericită. Stai cât 
mai aproape de fratele tău, cere 
înţelepciune şi putere de la Dum-
nezeu, mă voi ruga şi eu pentru el şi 
Domnul să dea biruinţă!

)

)
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Lumina pentru creatie si istorie

    La cererea viitorului papă Cle-
ment al VII-lea, între anii 1516-
1520, pictorul italian renascentist 
Rafael realizează celebrul tablou 
“Transfigurarea”, având ca subiect 
de inspiraţie evenimentul hristic al 
Schimbării la Faţă de pe Muntele 
Taborului. 

  Compoziţia surprinde prin cele 
două planuri al căror efect e dat 

de intensitatea diferită a lumi-
nii: planul superior, dominat de 
chipul Mântuitorului Iisus Hristos 
pe Taborul transfigurării, abundă 
în luminozitate, în hieratism, în 
calm dinamic şi mişcare calculată; 
planul inferior surprinde o lume în 
nevoie, aşteptând, o lume agitată şi 
întunecată, cu gesturi dezordonate 
şi prădată, o lume a lunaticilor de 

la poalele Taborului (Mt. 17, 14-21) 
şi a posedaţilor istoriei situată în 
contrast evident cu bucuria harului 
ce l-a făcut pe Sfântul Apostol Petru 
să exprime profetic: “Doamne, bine 
este nouă să fim aici!” (Mt. 17, 4). 
Pentru această lume Mântuitorul 
înţeles. 

 Destinaţia finală a persoanei 
umane este transfigurarea sau în-
dumnezeirea prin harul necreat al 

Duhului Sfânt, îndumnezeire despre 
care părintele Ioan Bria afirma că 
reprezintă “dogma centrală a Orto-
doxiei”.   În Hristos schimbat la faţă, 
ucenicii au zărit chipul luminos şi 
“transparent Duhului Sfânt” (pr. D. 
Stăniloae) al lui homo eschatologi-
cus. Creaţia întreagă este chemată 
la transfigurare. “Icoana Schimbării 
la Faţă - remarcă teologul Paul Ev-

dokimov - apare ca un preludiu la 
Icoana Parusiei.” 

   În icoana Schimbării la Faţă es-
hatologicul irumpe pregustativ şi 
anticipat, căci omul devine în es-
haton “într-o structură luminoasă 
potenţată la maximum prin lu-
mina Duhului Sfânt”. Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu fiind după 
Mântuitorul Iisus Hristos nivelul de 

vârf pe care îl atinge umanul trans-
figurat, înţelegem mai bine logica 
duhovnicească pe care o foloseşte 
cugetul Bisericii în vecina do-xol-
ogiere a Schimbării la Faţă şi a 
Adormirii Maicii Domnului.

              Teolog  Viorel Coman 

, ,

)
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  15  August-ADORMIREA    
  În scrierile creştine nu se 

pomeneşte niciodată cuvântul              
„ moarte ” când e vorba de trecerea 
din viaţă a Maicii lui Dumnezeu, ci 
se zice „adormire”, în înţelegerea 
că sufletul e viu. Moartea e pentru 
păcătoşi.

    Fecioara Maria a adormit la 
63 de ani, cincisprezece ani după 
răstignirea dumnezeiescului ei Fiu. 
A trăit atât timp cât să vadă naşterea 
Bisericii lui Hristos, atât în Ieru-
salim, cât şi în Orient. Cu trei zile 
înainte de Adormire i s-a arătat Ar-
hanghelul Gavriil, zicând: „Fiul tău 
a zis: S-a împlinit vremea pentru a 
muta pe Maica Mea la Mine. Aşadar 
nu te ănspăimânta de aceste cuvinte 
şi primeşte cu bucurie vestea ce-
ţi dau, căci peste trei zile intri în 
nemurire...”. Zicând aceste cuvinte, 
Îngerul a plecat. Fecioara Maria şi-a 
chemat rudele şi prietenele să le 
înştiinţeze de despărţire; apoi le-a 
împărţit veşmintele şi le-a mângâiat 
cu cuvinte calde . 

      Departe de a se întrista de 
cuvintele Îngerului, bucuria a cu-
prins sufletul Împărătesei Ceru-
lui. S-a suit de îndată pe Muntele 
Măslinilor, căci de la răstignirea 
Domnului Hristos a locuit în Ierusa-
lim, s-a dus în Grădina Ghetsimani, 
aşa cum obişnuia să facă în fiecare 
zi, pentru a revedea pentru ultima 
oară locurile unde a pătimit dum-
nezeiescul ei Fiu. Tradiţia spune că 
de îndată ce s-a arătat Fecioara Ma-
ria, pomii din grădină, ca nişte fiinţe 
însufleţite, s-au plecat înaintea ei să 
i se închine pentru ultima dată.

    Înapoiată acasă, şi-a pregătit 
singură îmbrăcămintea de moarte, 
şi-a aşezat aşternutul patului, a a-
prins lumânări la căpătâi şi, odih-
nindu-se în pat, se ruga neîncetat. 
Femeile se tânguiau lângă ea, că 

mare jale le cuprinsese la gândul 
despărţirii, şi se rugau să nu le uite 
la trecerea din lumea aceasta, ci să 
le cerceteze şi de acum înainte cu 
îndurare şi bunăvoinţă. Acest lucru 
Maica lui Dumnezeu l-a făgăduit nu 
numai pentru ele, dar pentru toţi cei 
ce vor chema numele ei cu credinţă. 
În timp ce încă le mai vorbea, s-a cu-
tremurat casa, nori groşi s-au văzut 
pe cer şi pe calea văzduhului Apos-
tolii au venit din toate colţurile lu-
mii în casa Fecioarei Maria. 

     În Vechiul Testament, astfel 
de răpiri ale oamenilor printr-un 
vârtej ce-i duce de la un loc la altul 
sunt obişnuite: Enoh, Ilie, Avacum 
... dar lipsea numai Apostolul Toma. 
Ei au zis: „O! Stăpână, văzându-te 
în lume ne mângâiam cu tine aşa 

cum se mângâie omul cu Stăpânul 
sau cu dascălul lui. Dar acum, cum 
vom putea suferi acest greu să ne 
despărţim de tine? Dar de vreme ce 
cu voia Fiului şi Dumnezeului Său te 
muţi spre cele ce sunt mai presus de 
lume, pentru aceasta plângem, însă 
cu bucurie, că acestea au fost pentru 
tine orânduite.” 

       Fecioara le-a răspuns: „Prieteni 
ai mei şi ucenici ai Fiului şi Dumne-

 Reproduceri dupa desenele originale 
ale Olgai Greceanu
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zeului meu, nu-mi schimbaţi bucu-
ria în plângere, ci luaţi doar seama 
la grijirea trupului meu, precum eu 
l-am închipuit pe pat ...” 

    În timpul acesta a venit Apos-
tolul Pavel cu ucenicul său, Dionisie 
Areopagitul, Ierotei şi Timotei, care, 
căzând în faţa patului Fecioarei, îi 
spuneau: „Bucură-te, Maica Vieţii, 
că deşi pe Hristos, Fiul tău, trupeşte 
pe pământ nu L-am cunoscut, pe 

tine văzându-te, mi se părea că pe El 
îl văd”.

Maica a cerut tuturor iertare, 
a făcut rugăciuni fierbinţi pentru 
întărirea lumii, a binecuvântat pe 
cei ce erau în casă şi a treia zi de 
la venirea Îngerului şi-a dat duhul. 
Apostolii, luând pe umeri racla, 
au dus trupul sfânt al Maicii spre 
Grădina Ghetsimani. 

    Câţiva iudei, voind s-aducă tul-
burare, prinşi de ură pentru Maica 
lui Hristos, au hotărât să răstoarne 
racla în drum. Unul din ei, Atho-
nie, strecurându-se în întuneric, 
căci îngroparea la evrei se face după 
apusul soarelui, a apucat marginea 
raclei smucind-o, dar pe loc mâinile 
lui s-au dezlipit de trup şi au rămas 
lipite de raclă, aşa cum a apucat-o. 

   
   Ceilalţi iudei din grupul lui au 

orbit. Spaima şi tânguirea lor aco-
pereau cântecele de jale ale Apos-
tolilor. Au înţeles păcatul lor, s-au 
căit de gândul lor necuviincios şi au 
cerut iertare Fecioarei, deşi Fecioara 
era fără suflare. Sufletul Fecioarei, 
în numele dumnezeiescului ei Fiu, 
i-a iertat. Iudeii, vindecându-se, au 
urmat convoiul de înmormântare ca 
noi convertiţi. 

   În timpul urcuşului, Evanghe-
listul Ioan a văzut pe Arhanghelul 
Gavriil lângă coşciugul Fecioarei, 
pe care a depus o frunză de finic, 
spunând: „E de la noi din Rai !” Au 
pus trupul în peşteră şi l-au vegheat 
trei zile. A treia zi, venind Apos-
tolul Toma, plângând, s-a rugat să-i 
desfacă Apostolii capacul, să o mai 
vadă o dată, dar n-au mai găsit tru-
pul înăuntru. 

   Împărăteasa Cerului s-a ridicat 
la cer, giulgiul singur rămăsese pen-
tru încredinţarea Apostolilor. Mor-
mântul Fecioarei Maria e la Ghetsi-
mani, dar peste peştera de altădată 
s-a ridicat în veacul trecut o prea 
minunată şi frumoasă bazilică, unde 
creştinii se adună cu sutele de mii în 
ziua Adormirii Maicii Domnului (15 
august).

  Fragment reprodus integral din lu-
crarea “Mărturie în cuvânt şi chip” 
a Olgăi Greceanu, lucrare apărută în 
luna iunie 2011, la Editura Institutu-
lui Biblic şi de Misune Ortodoxă, cu 
binecuvântarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, care semnează şi Cu-
vântul înainte al acestui nepreţuit vo-
cabular ortodox.



       Originară din Capadocia secolu-
lui al IV-lea şi crescută în credinţa 
ortodoxă, sfânta Nona s-a căsătorit 
cu Grigorie, magistrat din Nazianz 
şi membru al unei secte din acea 
vreme. Prin rabdare şi rugăciune 
ea a reuşit să-l convertească pe 
bărbatul ei la credinţa ortodoxă, 
după care acesta a devenit episcop 
al oraşului, păstorind astfel timp de 
45 de ani. 

  „Iar bunul acesta păstor a fost 
roada rugăciunilor şi călăuzirii soţiei 
sale, învăţând de la ea ţinta vieţuirii 
unui bun păstor.” 

                     (Sf. Grigorie Teologul)
    Sfinţilor Grigorie (1 ianuarie) şi 

Nona (5 august) li s-au născut trei 
copii: Sfânta Gorgonia (prăznuită 
la 23 februarie), sfântul Cezarie 
(prăznuit la 9 martie) şi mai ales 
sfântul Grigorie Teologul (prăznuit 
la 25 ianuarie), pe care mama sa l-a 
făgăduit cu totul lui Dumnezeu încă 
înainte de naştere.

   Aşadar amândoi părinţii şi 

toţi copiii acestei familii au fost 
canonizaţi ca sfinţi.

    Sfântul Grigorie Teologul a 
vorbit adeseori în scrierile sale de 
pietatea exemplară a mamei sale: 
într-un trup de femeie ea avea un 
suflet mai bărbătesc decât al celor 
mai bravi bărbaţi. Nu se ocupa de 

cele lumeşti şi materialiceşti decât 
în măsura în care acestea puteau să 
fie spre înălţarea sufletului. Dezin-
teresându-se de farduri şi toialete 
femeieşti, ea nu avea decât o singură 
grijă: să facă mai strălucitor chipul 
lui Dumnezeu în sufletul său; şi 
nu socotea niciun fel de nobleţe 
lumească, decât numai aceea că, 
prin credinţă lucratoare şi prin 
fapte, omul cunoaşte că vine de la 
Dumnezeu şi la Dumnezeu merge. 
Ostenindu-şi trupul cu posturi şi 
rugăciuni de noapte, ea spunea mai 
târziu copiilor ei că ar fi voit adeseori 
să se vândă pe sine şi pe copiii ei ca 
să dea cele de trebuinţă celor săraci.

   După moartea soţului ei, în 
374, sfânta Nona s-a îmbolnăvit, 
dar a suferit această ultimă încer-
care dând slavă lui Dumnezeu. Şi-a 
dat sufletul ei în mâinile Domnului 
în timpul slujirii Sfintei Liturghii, 
sprijinită de Sfânta Masă a Jertfel-
nicului Ceresc; şi moartă, ea părea 
să fie adâncită în rugăciune. 

  Iată modelul de sotie, care 
aproape o viaţă s-a rugat cu lacrimi 
şi cu răbdare pentru întoarcerea 
soţului ei la credinţa cea dreaptă. Iar 
aceasta a făcut-o cu iubire, căci „cu 
sârguinţă se afierosea pe sine soţului 
ei, înrâurindu-l în multe feluri, 
cu mustrări şi poveţe, arătându-i 
deosebită grijă ori răcindu-se faţă 
de el”, şi nu cu ceartă, ci „mai mult 
decât toate l-a câştigat prin însăşi 
firea ei”.

   Iată modelul de mama, care 
a ştiut să sădească în inima copi-
ilor săi credinţa cea adevărată şi 
dragostea de Dumnezeu, fiindu-le 
călăuză în dobândirea sfinţeniei.

      Iată modelul de preoteasa, care 
a reuşit să le îmbine pe toate:

• a purtat grijă de familia sa 
asemenea femeii vrednice descrise 
de Solomon (Pilde 31, 10-31);

• şi-a cinstit soţul şi l-a sprijinit 
în slujirea sa de păstor de suflete 
(„Cine oare a mai cinstit ca ea mâna 

şi chipul preoţesc?”);
• a purtat grijă de cei aflaţi în 

suferinţe şi nevoi („Cine a ţinut mai 
mult partea orfanilor şi văduvelor, 
ori să fi ajutat aşa de mult la uşurarea 
suferinţelor celor ce jeleau?”);

• pe toate le-a încununat cu 
rugăciune şi postire („Ce vreme şi ce 
loc de rugăciune au lipsit vreodată 
de la ea? Că acesta îi era lucrul de 
căpetenie în orice zi. [...] Cine şi-a 
înfrânat mai mult trupul prin post şi 
priveghere?”).

     Sfânta Nonna nici nu s-a născut 
sfântă şi nici nu a devenit sfântă 
peste noapte. Întreaga viaţă ea şi-a 
petrecut-o apropiindu-se din ce în ce 
mai mult de Dumnezeu şi crescând 
în virtute, maturizându-se treptat, 
prin încercările şi frământările de 
zi cu zi. Iar strădaniile sale nu au 
rămas fără rezultat.

  Să învăţăm, aşadar, din viaţa 
Sfintei Nona, că nu trebuie să 
deznădăjduim, ci întreaga viaţă tre-
buie să lucrăm la creşterea noastră 
duhovnicească, nelăsând niciuna 
din grijile lumeşti să ne abată de la 
această lucrare.
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Sfânta Nona,model de 
sotie, mamA si 

preoteasA desAvârsitA,
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Semnând în Cartea     
         Vietii,
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   Aceasta a fost buna noastră, 
doamna Maria Panait. Fiică 
extraordinară a Parohiei Şerban 
Vodă, prezenţă vie şi lucrătoare în 
biserică, suflet ager şi luptător şi 
mare ctitor al sfântului nostru lăcaş.

   
   A plecat la cele veşnice în 

luna octombrie a anului trecut, 
lăsând jumătate din averea sa 
pământească bisericii sale de 
suflet, Şerban Vodă.

   Cu câteva săptămâni în urmă 
am intrat în apartamentul dichisit 

şi modest din Şoseaua Giurgiului, 
blocul 5, unde odinioară locuia dis-
tinsa doamnă. Ce aer tihnit şi câtă 
simplitate! Şi totodată, câtă emoţie! 
Aici e locuşorul ei în care se ruga, 
aici se retrăgea cu amintirile şi cu 
tainele ei, de-aici pleca la biserica, 
aici o vizitau bunele ei prietene, care 
şi astăzi o păstrează în suflet ca pe-o 

prezenţă veşnic vie. De-aici a ple-
cat, într-o dimineaţă, către notariat, 
semnând donaţia ei pentru biserică, 
scriindu-şi, astfel, de-a pururea, nu-
mele său în Cartea Vieţii.

   Imaginea acestei femei de multă 
vreme îmi stăruieşte în minte, 
ca o icoana. Cu ochişorii mici şi 
ageri, cu trupul firav, dar luptător, 
doamna Maria Panait ne-a dat 
o extraordinară lecţie de viaţă, 
învăţându-ne că la Dumnezeu ajun-
gem nu printr-un anume fel de a 
gândi, ci printr-un anume mod de 
trăi! Cu o exemplară disciplină a 
vieţii, sârguincioasă la rugăciune 
şi tainică postitoare, simt că toată 
viaţa ei doamna Maria a urmat în-
demnul Mitropolitului Filaret al 
Moscovei care spunea că dacă vrei 
sa faci toate lucrurile tale bine, 
atunci închipuieşte-ţi că Dumnezeu 
se uită în orice clipă la tine!

    Am păşit în colţişorul dumne-
aei odată cu noii proprietari ai casei. 
O sfânta emoţie m-a învaluit şi o 
senzaţie asemenea aceleia pe care o 
ai când păşeşti în chilia veche a  unui 
mare sfânt. Mirosea încă a tămâie şi 
a mir. Urmau să vină muncitorii, să 
arunce din lucrurile rămase şi să dea 
casei o faţă şi o viaţă nouă. 

   În camera doamnei Maria, pe 
o măsuţă mică, de lemn, aşteptau 
în tăcere anafura şi agheazma ei 
de fiecare zi, câteva lumânări uşor 
topite, icoane, fotografii şi câteva 
însemnări de călătorie. Le-am adu-
nat cu gesturi lungi, contemplative, 
apoi am ieşit în tăcere.

   Ce mare om a fost acesta! Ce 
chemări dumnezeieşti a ascultat 
în viaţa sa şi cum, urmându-le, a 
reuşit să îşi înveşnicească numele, 
după învăţătura duhovnicului ei! 

Înveşnicindu-si numele, această fe-
meie şi-a împlinit sensul vieţii, care 
este eternizarea persoanei. 

  Fiind un neobosit pelerin, a 
călătorit la Locurile Sfinte, apoi în 
Capadocia, pe urmele sfinţilor din 
izvorul cărora niciodată n-a obosit 
să se adape. Ca şi noi toti, şi do-
amna Maria Panait a fost un pelerin 
pe pământul acesta şi, încheindu-şi 
călătoria pământească, încheindu-şi 
misiunea, a fost chemată la Domnul.   

     

     Nu a murit, cum ar spune unii, 
căci această femeie mult a iubit 
podoaba Casei lui Dumnezeu, iar 
părintele Sofronie zice că “omul care 
iubeşte nu moare”.

    Prea iubită doamnă Maria Pa-
nait, plecăciune!               

                                         Cecilia Enache

“De câte ori priveam la ea
Cu dor mi-aduc aminte
Sfiala ce mă cuprindea

Asemuind-o-n mintea mea
Duminicii preasfinte!”
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  Multe lucruri frumoase s-au 
întâmplat în biserica noastră, pe 
care, pe rând, vom căuta să le pu-
nem în câteva pagini. Ele au fost 
acte cultural - misionare pe care nu 
le putem trece cu vederea. Au ţinut 
biserica noastră vie, au mişcat inimi 
şi au determinat conştiinţele spre o 
cât mai mare apropiere de Dumne-
zeu.     

  La aceste evenimente au par-
ticipat oameni de seamă, oameni 
cu aleasă cultură şi cu simţăminte 
nobile, care şi-au făcut datoria şi 
care ne-au făcut sufletele să vi-
breze, punând în lumină frumuseţea 
credinţei noastre strămoşeşti. 

      S-a împlinit de curând un an de 
când, cu Binecuvântarea Preferici-
tului Părinte Patriarh Daniel, 
Preasfinţitul Varsanufie Prahovea-
nul a oficiat Sfânta Liturghie în 
cadrul căreia a hirotonit, în treapta 
de diacon, pe tânărul Filiuţă Cris-
tian. 

    Preasfinţia Sa este o cunoştinţă 
veche a parohiei noastre, întrucât 

începuturile bisericii Şerban Vodă 
se leagă de prezenţa curajoasă a 
preasfinţiei sale la punerea pietrei 
de temelie a bisericii. Mulţumim 
pe aceasta cale pentru îndemnurile 
şi pentru prezenţa discretă în viaţa 
parohiei noastre.

   Apoi, în ajunul sărbătoririi 
hramului Adormirii Maicii Domnu-
lui din anul mântuirii 2010, cu oca-
zia slujbei de priveghere, biserica 
noastră a fost vizitată de un grup de 
monahi de la Catedrala Patriarhală, 
sub directa coordonare a Preacuvio-
sului Părinte Exarh Cultural Timo-
tei Aioanei. A fost o seară minunată. 

   Cuvântul de învăţătură l-a a-
dresat părintele Timotei, punând în 

evidenţă rolul Maicii Domnului în 
viaţa Bisericii şi cinstirea Celei care 
domneşte peste îngeri, Maica Milos-
tivirii Dumnezeieşti şi icoana biseri-
cii, figura eclesiae. 

   Cu această ocazie, împreună cu 
diaconii, preoţii şi cu preacuvioşii 
părinţi am purtat în procesiune icoa-
na Celei mai înalte decât cerurile şi 
mai curate decât strălucurile soare-
lui. 

   Cartea de oaspeti a         Parohiei serban Voda
  *popasuri ale personalităţilor care în ultimul                an au trecut pragul bisericii noastre* 

,
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  Fecioara îmbrăcată în lumină 
şi potrivnica şarpelui ne-a însoţit 
tainic în duioase cântari, în smeri-
tul nostru pelerinaj pe câteva din 
străzile parohiei.

    Un alt eveniment ce nu trebuie 
trecut cu vederea este data de 15 
noiembrie 2010, când am prăznuit 
aşa cum se cuvine al treilea ocrotitor 
al bisericii noastre, Sfantul Paisie de 
la Neamţ. 

 Seara, la vecernie, biserica noas-
tră s-a bucurat de prezenţa unui 
grup de 40 de preoţi, în fruntea lor 
aflându-se părintele arhimandrit 
Veniamin Goreanu, care ne-a vor-
bit despre vocaţia monahala şi ro-
lul ei in Biserică. A doua zi, cel care 
ne-a vorbit cu mult suflet despre 
opera şi viaţa Sfântului Paisie de la 
Neamţ, ocrotitorul monahilor, a fost 
Preasfinţitul Varlaam Ploiesteanul.

Imaginile pe care le publicăm pun 
în evidenţă frumuseţea momentului.

       Un moment cu multă încărcătură 
spirituală a fost sărbătoarea 
Crăciunului, la care sărbătoare biseri-
ca noastră a oferit concerte religioase 
susţinute de Corala Preoţilor Sfântul 
Andrei, condusă de marele maestru 
Valentin Gruescu. 

    Cu acest prilej, concerte au fost 
oferite şi de Corala Dominus a Paro-
hiei Şerban Vodă şi a Corului Madri-
gal de la Parohia Dintr-o zi.

  Nu putem trece cu vederea 
prestaţia culturală a şcolilor 103, 
109 şi 110. Nenumăraţi copii ai aces-
tor şcoli ne-au impresionat până la 
lacrimi prin gingăşia sufletului lor şi 
prin programul pe care l-au susţinut 
sub directa coordonare a doamnelor 
profesoare Ancuţa Dinu şi Minodora 
Cîrstoiu. 

   Cartea de oaspeti a         Parohiei serban Voda
  *popasuri ale personalităţilor care în ultimul                an au trecut pragul bisericii noastre* 

)
,
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    Am înţeles atunci că viitorul bi-
sericii este dătător de speranţă, că 
nu suntem pierduţi atâta vreme cât 
avem copii în Biserică. 

   Mulţumim pe această cale cad-
relor didactice care au trudit pen-
tru formarea lor. De asemenea, 
mulţumim şi grupului psaltic Tro-
nos al Catedralei Patriarhale, con-
dus de diaconul protopsalt Mihail 
Buchet.

În anul acesta de 
Florii am avut vizita 
Preasfinţitului Varlaam, 
Episcop-Vicar Patriarhal, 
însoţit de părintele arhi-
mandrit Veniamin Gorea-
nu. 

Cu această ocazie am 
fost încântaţi şi de vizita 
părintelui Augustin din 
Novgorod. 

În Săptămâna Patimilor 
un eveniment de mare 
importanţă pentru biseri-
ca noastră s-a petrecut în   
Vinerea Mare, când, pen-
tru prima dată în istoria 
bisericii Şerban Vodă, am 

cântat Prohodul împreună 
cu episcopul. 

     Cu această ocazie am 
pornit în cea mai mare 
procesiune intreprinsă 
în parohia noastră, fiind 
deschizători de drumuri 
pentru toate procesiunile 
ce se vor desfăşura în vi-
itor pe raza sectorului 
nostru.

  Duminică 26 iunie  
2011 credincioşii Paro-
hiei Şerban Vodă l-au 
avut în mijlocul lor pe 
Preasfinţitul Ciprian 
Câmpineanul, Episcop-
Vicar Patriarhal. 
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  Slujba a fost înălţătoare, iar toţi cei care s-au aflat în biserică au simţit evlavia, smerenia, şi dragostea deosebită 
pentru credincioşi. Ne-a vorbit cu dăruire despre sfinţii români şi ne-a amintit că în aceste momente de criză 
economică, morală, dar mai ales spirituală este necesar să ne continuăm jertfa de a ne zidi pe noi în lucrarea 
duhovnicească la care suntem chemaţi de Hristos şi să nu uităm în continuare, din puţinul nostru, să-i sprijinim 
pe preoţii noştri pentru terminarea picturii bisericii şi construirea aşezământului social. 

Părintele Dinu

Photo by Teolog Vlad Mîndru




