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Vizita pastoral – misionară a Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel în parohia noastră

La slujba de priveghere Preafericirea Sa s-a deplasat personal la 
biserica noastră şi cu dragoste părintească a vorbit credincioşilor adu-
naţi în număr mare despre virtuţile acestui sfânt, om al rugăciunii, al 

ascultării, al studiului, 
bun organizator şi abil 
cunoscător al sufletului 
omenesc.

Cu această 
ocazie, Preafericitul 
Părinte Patriarh a ţinut 
să spună despre bise-
rica noastră că, deşi se 
află la marginea oraşu-
lui, prin frumuseţea şi 
vocaţia ei ea şi-a câş-
tigat o poziţie centrală 
în viaţa capitalei.

M-am simţit da-
tor să-i mulţumesc în 

numele credincioşilor pentru grija pe care a purtat-o bisericii noastre 
şi mai ales pentru numeroasele daruri făcute comunităţii noastre (o 
Evanghelie, o cruce de binecuvântare, Proloagele de curând tiparite şi 
multe iconiţe încredinţate enoriaşilor şi mai ales copiilor).

Tot cu această ocazie am ţinut să-i înmânez o icoană cu Sfântul 
Paisie, dimpreună cu un album care cuprinde în sine viaţa bisericii 
noastre, în cunoscutul ei dinamism. Acest album dezvăluie chipurile 
minunate ale credincioşilor aflaţi în rugăciune, chipurile copiilor, dar 
şi frumuseţea divină a picturii şi a slujbelor noastre cu diferiţi invitaţi, 
episcopi şi preoti, fie la hram, fie la pelerinajele organizate în parohia 
noastră.

Pentru această mare realizare am socotit de cuviinţă, pentru 
istoria bisericii noastre şi pentru a nu fi trecut în uitare, să rămână 
înscris în acest număr al buletinului parohial ca eveniment unic ce 
marchează viaţa Bisericii Şerban Vodă.

Sunt convins că acest dar ne onorează şi ne responsabilizează 
enorm. Totul de acum înainte va fi altfel. Şi biserica şi slujba şi acti-
vitatea socială şi mai ales cea cărturărească.

Prin acest gest, Preafericitul Părinte Patriarh ne cheamă să fim 
o Biserică apostolică misionară. 

Cuvintele sunt prea puţine ca să-i putem mulţumi, dar vom lăsa 
ca faptele noastre să vorbească de la sine.

Părintele Dinu 

Aducerea moaştelor Sfântului Paisie de la Neamţ  
la Biserica Şerban Vodă

Dedicăm acest număr al buletinului parohial unui moment im-
portant din viaţa bisericii noastre, petrecut în seara zilei de 14 no-
iembrie 2011 şi semnalăm că el a constituit evenimentul zilei în presa 
bisericească: ziarul Lumina, radioul şi televiziunea Trinitas.

Ca să înţelegem acest moment, vă invit să derulăm firul istoric 
al evenimentelor care-şi au începutul în primăvara anului 2009, când 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, din dragoste pentru cinstirea 
sfinţilor români, a rânduit ca al treilea ocrotitor al bisericii noastre, 
pe lângă Maica Domnului şi Sântul Nicolae, să fie Sfântul Paisie de 
la Neamţ.

Despre viaţa şi petrecerea acestui mare sfânt al Bisericii am pu-
blicat şi în celelalte numere ale buletinului parohial şi o vom face ori 
de câte ori va fi nevoie, pentru dezvoltarea cultului faţă de acest sfânt, 
cărturar, ascet, isihast şi părinte duhovnicesc al unor mari sfinţi din 
neamul nostru, cum ar fi Sfântul Gheorghe de la Cernica, Sfântul 
Calinic de la Cernica, mitropolitul Grigorie Dascălul, dar şi al celor 
peste 1000 de călugari din 21 de etnii, care au văzut în Paisie de la 
Neamţ părintele filocaliei româneşti şi ruseşti, sfântul care a reîn-

creştinat Europa, unicul care a căutat să dea răspuns la provocările 
întunecate ale aşa - zisului “iluminism”. 

Pentru marile merite, Sfântul Sinod al BOR, în şedinţa de lucru 
din anul 1992, l-a proclamat sfânt, trecându-l în calendarul orto-
dox cu ziua de prăznuire 15 noiembrie, la o zi după Sfântul Grigorie 
Palama, părintele energiilor necreate şi al isihasmului ortodox.

În aceşti 3 ani am invitat specialişti în paisianism, printre care 
Preasfinţitul Varlaam, călugăr nemţean, preacuviosul părinte Timotei 
Aioanei şi preacuviosul părinte Veniamin Goreanu, de asemenea că-
lugări nemţeni, dar şi personalităţi laice, cum ar fi domnul profesor 
Dan Zamfirescu, specialist în slavism şi în opera Sfântului Paisie.

În toată această perioadă Preafericirea Sa ne-a stimulat şi a 
promis că la vremea cuvenită, când biserica noastră va fi gata cu lu-
crările, ne va dărui o parte din moaştele Sfântului Necunoscut de la 
Neamţ, care se pare că sunt moaştele Sfântului Paisie. Preafericirea 
Sa, anul acesta, după o lungă cercetare, a aprobat ca o parte din aceste 
sfinte moaşte să fie aduse la Biserica Şerban Vodă. În acest sens, în 
seara zilei de 2 noiembrie, însoţit de preacuviosul părinte Veniamin 
Goreanu, ne-am deplasat  la Mănăstirea Neamţ, unde am fost pri-
miţi cu multă caldură de preacuviosul părinte stareţ Benedict. În acea 
seară de 2 noiembrie am stat până târziu de vorbă cu preacuvioşia 
sa despre viaţa şi opera sfântului. A doua zi, după cum reiese şi din 
fotografii, după ce am participat la Sfânta Liturghie şi ne-am închi-
nat sfintelor moaşte ale Sfântului Necunoscut de la Neamţ, ne-am 
prezentat la stareţie, unde preacuviosul părinte stareţ ne-a încredinţat 
ca mare dar o parte din moaştele sfântului.

Fiind aduse la Bucureşti, Preafericirea Sa, Părintele Patriarh, 
a dăruit bisericii noastre şi racla de argint aurit, pe care, în data de 
14 noiembrie, în prezenţa multor distinse personalităţi bisericeşti, a 
sfinţit-o în Biserica - Paraclis Patriarhal, cu hramul Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe şi unde ne-a vorbit desprea importanţa acestui 
mare geniu al creştinismului.

La ceas de sărbătoare
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ristos, Biserica şi tinerii” - este un 
proiect care cultivă relaţia bisericii cu 
tinerii. Aş fi lăsat să se desfăşoare dis-

cret acest program, cum de astfel se şi desfă-
şoară în biserica noastră. Dar în seara zilei de 
20 noiembrie întrunirea a fost cu totul altfel.

Le-am vorbit despre activitatea 
Sfântului Pavel la Filipi şi despre scrisoarea 
către Filipeni care pune în evidenţă sufletul 
cald al Sfântului Pavel şi dragostea pe care a 
arătat-o filipenilor pentru generozitatea lor, 
dar mai ales pentru ataşamentul lor faţă de 
Evanghelie.

Am făcut lucrul acesta cu mult patos, 
bineştiind legătura de sânge dintre noi şi fi-
lipeni. Am socotit, după cum spune părintele 
Stăniloae, că această scrisoare este adresată 
sufletului românesc. Am pornit mai departe 
să analizez implicarea tinerilor în viaţa bise-
ricii şi mai ales modul de aplicare a sfaturilor 
pauline din această epistolă, scrisă în anul 62 
în temniţele Romei.

Simţind sufletul acestor tineri, am cău-
tat să pregătesc cu ei biserica de mâine, căci 
ei sunt viitorul, şi ţinând cont de înalta lor 
pregătire şi de implicarea lor în viaţa biseri-
cii, am socotit de cuviinţă ca, după chemarea 
fiecăruia, să-i rog să se implice în activita-
tea social-culturală, misionară şi caritabilă a 
parohiei.

De îndată, atraşi fiind de propunerea 
mea, fiecare şi-a oferit disponibilitatea de a 
se implica fie în traducerea istoricului biseri-
cii în engleză, fie în intensificarea activităţilor 

sociale, descoperind cazuri sociale pe care să 
le preluăm în grija bisericii. S-au referit la 
rolul site-ului în viaţa bisericii şi la actualiza-
rea continuă a acestui site. Alţii, arătând grijă 
faţă de semeni, au propus ca toată activitatea 
desfăşurată în cadrul centrului social aflat în 
construcţie să se regăsească pe site. Alţii s-au 
oferit pentru implicarea în viaţa administra-
tiv-gospodărească a bisericii. Elita acestor 
tineri a şi pornit în intensificarea activităţii 
misionar-pastorale în cadrul parohiei.

A fost o seară cu totul aparte. Sufletul 
meu a descifrat în ei chipuri minunate, ase-
menea românilor de altădată, şi am socotit că 
implicarea tinerilor în viaţa bisericii înseam-
nă salvarea neamului.

Am descoperit atâta energie creatoa-
re încât am rămas uimit de potenţialul lor 
sufletesc încă neexploatat. I-am simţit aşa 

cum sunt ei: sensibili, frământaţi de proble-
me grele, cu gândul unor neîmpliniri, dar 
mai ales neluaţi în seamă de nimeni. Acolo, 
în sufletele acestea minunate, de care m-am 
îndrăgostit, trebuie să sălăşluiască Hristos. 

Din seara aceea privesc altfel viaţa bi-
sericii! M-am îmbogăţit şi sper ca aşteptările 
mele să prindă contur în munca cu ei. Sunt 
minunaţi! Îmi motivează existenţa. Aştept şi 
pregătesc cu nerăbdare şi alte întâlniri. Am 
în suflet o comoară pe care vreau să le-o 
încredinţez. Fără ei, viaţa mea este tristă şi 
fără rost: aş vrea să-i fac să înţeleagă că pen-
tru mine ei reprezintă sufletul Bisericii Lui 
Dumnezeu, căruia ca şi Pavel, le sunt dator 
continuu, spre îmbogăţirea lor, căci caut în ei 
nu darul lor, ci rodul care prisoseşte, în folo-
sul lor (Filipeni 4, 17).

Părintele Dinu

Implicarea 
tinerilor  
in viaţa 
Bisericii

„
Vestirea Naşterii Domnul ui

Sfântul Pavel
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pre aducere aminte, în toamna anu-
lui 2001, la data de 4 octombrie, 
Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul 

punea piatra de temelie a bisericii noastre; 
era o zi frumoasă de toamnă târzie şi puţini 
credeau în visul nostru de reînnoire a sfân-
tului locaş.

La data de 6 septembrie 2003, când 
trebuia să punem pridvorul bisericii noi, 
Preafericitul Părinte Petru, Papă şi Patriarh  
al Alexandriei şi al întregii Africi, a făcut 
o vizită istorică în ţara noastră şi a dorit să 
vadă o biserică în construcţie. Astfel, cu voia 
Bunului Dumnezeu şi cu binecuvântarea 
Preafericitului Parinte Patriarh Teoctist, a 
fost aleasă biserica noastră. 

A trebuit să pregătim pridvorul unde 
Preafericitul Părinte Petru urma să zidească 
o cărămidă în virtutea prieteniei şi comu-
niunii dintre Biserica Ortodoxă Română 
şi cea Africană. Anexăm câteva fotografii 
de arhivă spre aducerea aminte a acestui 
eveniment istoric. Timp de o lună de zile 
în biserica noastră s-a lucrat pe trei schim-
buri, a fost o mobilizare exemplară, eram 
toţi un singur suflet, venirea Preafericitului 
ne-a unit mai mult. Am socotit de cuviinţă 

să păstrăm în memoria mereu vie a bise-
ricii noastre imaginea acestui mare ierarh, 
cu a cărui binecuvântare, în acel an, am 
construit pridvorul bisericii până la acope-
riş. Evocăm acest moment căci, psihologic, 
a fost cel mai greu moment în lucrarea de 
reînnnoire.

Patriarhul Petru a trecut la cele veş-
nice în urma unui accident, dar credincioşii 
bisericii noastre, dorind să-ţi arate recunoş-
tinţa, au pornit într-un pelerinaj religios în 
ţara Egiptului, depunând florile preţuirii 
la mormântul vrednicului ierah şi închi-
nâdu-se la locurile sfinte din valea Nilului. 
Vrednică să-i fie pomenirea şi Dumnezeu 
să-i scrie numele în Cartea Vieţii.

Scriem astăzi acest articol mişcaţi fi-
ind de vizita canonică, pozitivă şi roditoare 
a Preafericirii Sale, Părintele Teodor al II-
lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi între-
gii Africi, în ţara noastră, subliniind încă 
o dată legatura de suflet pe care avem cu 
Biserica Sfântului Apostol şi Evanghelist 
Marcu. 

Avem nădejde şi ne rugăm ca la ziua 
sfinţirii bisericii noastre Preafericirea Sa, in-
vitat fiind, să fie prezent în mijlocul enoria-
şilor Parohiei Şerban Vodă. 

nul 1990 reprezintă un punct de cotitură în viaţa societăţii civile 
şi religioase din România. Căderea blocului comunist în Europa 
de Est anunţa venirea mult aşteptatului „corn al abundenţei” 

occidental şi mult dorita libertate.
„Anii de libertate” ce au urmat au lăsat însă răni adânci în trupul 

Bisericii şi în sufletele creştinilor. Am avut politică şi economie de 
tranziţie, am avut şi creştini la fel. Acum avem politică de globalizare 
şi economie de consum, avem şi „creştini de consum”, „căci au iubit 
slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu.” (Ioan 12, 43).

Cele trei ispitiri din Eden, biruite de Iisus Domnul în 
Carantania, îşi găsesc uşor ecou în conştiinţa creştină de astăzi şi 
tind să atingă apogeul. Astfel se ajunge la o stare de înşelare şi de 
cădere care conduce la o părăsire a harului lui Dumnezeu, pe măsură 
ce creştinii acceptă să fie supuşi de bunăvoie stricăciunii. Pentru 
astfel de creştini amintim cuvintele Mântuitorului: „Cel ce nu este 
cu Mine este împotriva Mea şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte” 
(Luc. 11, 23).

Mulţi dintre „creştinii de astăzi” spun că Îl poartă pe Iisus 
Hristos în inimile lor, aşa cum singuri mărturisesc cu „evlavie”. Despre 
unii ca aceştia spunea Apostolul Pavel: „Ei mărturisesc că îl cunosc pe 
Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc, urâcioşi fiind, nesupuşi şi, 
la orice lucru bun, netrebnici.” (Tit 1, 16). E un Iisus plăsmuit după 
mintea lor „luminată” de „tatăl minciunii”, un Iisus care este doar 
om - „fratele lor”- cu slăbiciuni şi păcate, un Iisus care iartă toate 
păcatele, căci El a spus păcătoasei în casa lui Simon fariseul: „iertate 
sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit.” (Luc. 7, 47). Şi aşa, 
orb pe orb călăuzindu-se „îşi vor lua plata nedreptăţii lor întrucât la 
Dumnezeu nu este părtinire” (Col. 3, 25).

Creştinii de astăzi sunt cetăţeni 
europeni cu „drepturi depline” 

garantate (de cine?). Mamele 
creştine au dreptul asupra 
trupurilor lor (avortul), copiii 
creştini au dreptul la iubire 
trupească (desfrâul), tinerii 
şi adulţii au dreptul de a-şi 
exprima liber orientarea sexuală 

(homosexsualitate şi lesbianism), 
familia creştină are dreptul la 

planificare familială (contracepţia), 
creştinii au dreptul la informare şi 

diversitate (pornografia şi violenţa). Creştinii 
sunt chemaţi, alături de toţi „credincioşii” din lume, 

la religia iubirii şi a păcii 
în numele Antihristului, 
noul „împărat” al 
lumii. În sprijinul 
acestor „drepturi” luptă 
televiziunea - „dascălul” 
omenirii - dublată 
de internet şi de 
maculatura pornografică. 
Pofta, curiozitatea şi 
amăgirea sunt pretextele 
„drepturilor” noastre 
şi se plătesc scump: 
„Şi voi rosti asupra lor 
judecata Mea pentru 
toate fărădelegile lor, 
pentru că M-au părăsit, 
au aprins tămâie înaintea 
altor dumnezei şi s-au 
închinat la lucrurile 
mâinilor lor.” (Ier. 1, 
16). Niciodată nu vom 
trăi fără săbii îndreptate 
împotriva noastră, dar 
toate acestea nu trebuie 
să ne descurajeze. Nu 
trebuie să ne dăm 
învinşi. Sfântul Grigorie 
Teologul spune: „Prin 
tăcere Îl trădăm pe 
Dumnezeu”. Dumnezeu 
ne-a mântuit prin Cruce, 
nu prin „drepturi”. 
Deci niciun creştin nu 
este scutit de crucea sa, 
pentru că este un dar 
de la Dumnezeu, care 

după ce a măsurat curajul nostru, a binecuvântat-o şi ne-a pus-o pe 
umeri ca s-o putem duce. S-o ţinem bine şi să urcăm pe Golgota 
spre Înviere în Împărăţia cerurilor, unde, precum este scris: „Cele ce 
ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-a suit, pe 
acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.”  (I Cor. 2, 9).

Duhovnicul din Tars

Legături de suflet cu Patriarhia Alexandriei

Portretul crestinului 
de astazi

La data de 6 septembrie 
2003, Preafericitul Părinte 
Petru, Papă şi Patriarh  al 
Alexandriei şi al întregii 
Africi, a făcut o vizită 
istorică în ţara noastră

Creştinul de astăzi caută fericirea fără a 
trece prin Cruce şi pocăinţă. Vrea şi păcatul şi 
fericirea, Îl vrea şi pe Dumnezeu şi pe Satan. 
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muzică, cel de joasă speţă, care îi bucură în 
general pe oamenii inculţi.

Televizorul este un element distructiv 
nu numai pentru cei tineri, ci şi pentru toţi 
oamenii lipsiţi de preocupări sănătoase, pen-
tru că promovează în cea mai mare măsură 
pseudo-valorile, care se împotrivesc lucruri-
lor ziditoare şi care au o influenţă negativă 
în societate.

Observăm cum unii din aceştia pur 
şi simplu au luat foc odată cu hotărârea 
creştinilor, creştini ortodocşi, de a construi 
Catedrala Mântuirii Neamului şi observăm 
adversitatea lor faţă de dorinţa sutelor de mii 
de credincioşi ortodocşi care îşi petrec foarte 
multe ore la rând la pelerinajele organizate la 
sărbătorile cunoscuţilor sfinţi cu moaşte de 
la noi din ţară.

Dependenţa de calculator este foarte 
populară, iar acest fenomen este foarte în-
tâlnit mai ales în rândul tinerilor, ba chiar şi 
al copiilor. Acest lucru contribuie la scăderea 
performanţelor şcolare şi chiar la izolarea ce-
lor care îşi clădesc un univers virtual cu aju-
torul internetului, jocurilor pe calculator sau 
a reţelelor de socializare. Aceste mijloace nu 
înlesnesc comunicarea dintre oameni, ci cre-
ează numai iluzia de comunicare. Tot ceea ce 
observăm este vulnerabilitatea persoanelor 
neexperimentate care îşi dezvăluie identi-
tatea unor adevăraţi „prădătorii sexuali” care 
îşi racolează victimele de pe 
aceste site-uri de socializare. 
Pornografia este la îndemâ-
na tuturor prin intermediul 
internetului sau a altor mate-
riale care stimulează un com-
portament deviat în rândul 
tinerilor, care ulterior este 
foarte greu de îndreptat.

Două mari curente 
venite din occident sunt 
curentul fast-instant pre-
cum şi curentul fast-food, 
ce dezorientează şi afec-
tează foarte mult pe omul 
contemporan şi în special 

pe tinerii doritori de tot ce este nou şi care 
de multe ori aleg fără discernământ. Fast-
instant este modul de a trăi în grabă, ceea 
ce înseamnă  majore implicaţii negative în 
buna desfăşurare a vieţii şi în special a vieţii 
religioase duhovniceşti. 

Alimentaţia de tip fast-food afectează 
iremediabil sănătatea omului, cât de nesănă-
tos poate fi acest tip de alimentaţie, mai ales 
dacă ne gândim că mulţi dintre copiii noştri 
mănâncă ciocolată, consumă băuturii acidu-
late sau alimente super-condimentate?

Muzicologii subliniază  influenţa mu-
zicii asupra conştiinţei şi comportamentului 
uman şi câtă influenţă negativă pot aduce în 
sufletele tinerilor genurile de muzică pre-
cum: pop, rock, hippie, punk, rap etc. Tinerii 
trebuie să fie sfătuiţi să se ferească de aceste 
curente muzicale care nu fac decât să trans-
mită mesaje cu o influenţă foarte negativă, 
mai ales publicului format din tineri, adică 
publicului aflat în formare.

Literatura cu caracter satanist câştigă 
din ce în ce mai mult teren în faţa tineri-
lor, fac referire de exemplu la isteria care a 
avut loc în jurul cărţilor şi filmelor lui Harry 
Potter, un produs New Age cu caracter sata-
nist, care îndeamnă tinerii şi chiar copiii spre 
ocultism şi magie. La fel în industria filmului 
găsim nenumărate pelicule care promovează 
violenţa, omorul, desfrâul şi multe alte vicii şi 
patimi sufleteşti şi trupeşti.

Oamenii cu conştiinţa curată, 
Părinţii Bisericii sau marii duhov-
nici ai neamului nu au loc, nu sunt 
mediatizaţi, fiind singurii care ne mai 

pot lumina şi influenţa în bine. 
Acest lucru îl caută televiziunea 
Patriarhiei Române şi anume 
Trinitas, Radioul Trinitas sau 
Ziarul Lumina precum şi litera-
tura religioasă tipărită cu binecu-

vântarea Bisericii. 
Soluţiile noastre pentru evi-

tarea şi contracararea acestor 
influenţe nefaste venite în 
mare măsură din occident 

nu constau în reţete miraculoase pe care le 
propun preoţii Bisericii tinerilor. Slujitorii 
bisericii îi îndrumă pe tineri pe calea sfin-
ţilor şi a slujirii adevărului, dar şi din partea 
tinerilor trebuie să existe decizia fermă de a 
pune capăt răului şi de a urma lui Hristos. 
Se recomandă tinerilor să aibă un duhovnic 
bun, să cunoască ortodoxia, să ia parte la via-
ţa şi activităţile Bisericii, să dorească să îşi 
hrănească viaţa într-un mod echilibrat, cum-
pătat şi fără vicii. Recomandăm tinerilor să-
şi organizeze timpul din care să nu lipsească 
participarea la slujbe, citirea Scripturii, deci 
preocupările duhovniceşti. Stabilirea unor 
ţeluri în viaţă este de o mare importanţă 
pentru efortul tinerilor ce trebuie canalizate 
într-o direcţie bună, cu consecinţe favorabile 
în viitor.

 În sufletele tinerilor trebuie să aibă 
loc o restabilire a valorilor şi a priorităţilor 
după care să se coordoneze viaţa, iar măsura 
tuturor lucrurilor şi primul în ierarhia priori-
tăţilor trebuie să fie Dumnezeu şi poruncile 
Sale.

 Dorul care trebuie să îi însufle-
ţească pe tineri este dorul după Hristos, 
după Evanghelia Sa şi după sfinţii care au 
căutat să-şi împlinească acest dor, devenind 
veritabile modele demne de urmat pentru 
toţi oamenii, copii, tineri, adulţi sau bătrâni, 
din toate locurile şi din toate timpurile.

 Acestea sunt în mare parte proble-
mele cu care se confruntă tinerii care frec-
ventează parohia noastră, iar noi, slujitorii 
acestei parohii, căutăm prin toate mijloacele 
să îi apropiem pe aceşti tineri, să-i integrăm 
în Biserică, ei fiind mădulare vii şi lucrătoare 
şi pentru aceasta noi ne străduim să  rezo-
năm cu toate aşteptările şi doririle lor.

 Noi, slujitorii parohiei Şerban 
Vodă, acordăm o mare atenţie pastoraţiei 
tinerilor, pe care îi sfătuim, îi îndrumăm, 
iar pe lângă invitaţia de a lua parte la sluj-
bele bisericii îi invităm să ia parte la Şcoala 
Duminicală sau Conferinţa cu tinerii în fie-
care Duminică la orele 17:00.

Pr. Chiriţă Adrian

Comemorari
A trecut la cele veşnice decanul 

de vârstă al bisericii noastre, domnul 
Savian Gîdea, un român autentic, 
îmbrăcat cu alese calităţi sufleteşti, cu 
o credinţă neclintită în Dumnezeu, 
moştenind de la părinţi dragostea faţă de 
biserică şi faţă de semeni. A contribuit la 
construirea Bisericii Şerban Vodă, drept 
pentru care numele său rămâne veşnic 
scris în pomelnicul ctitorilor noştri.

Se împlineşte un an de la trecerea 
la cele veşnice a domnului consilier 
Prodan Nicolae. Biserica noastră încă îi 
păstrează vie amintirea - vreme de 12 ani 
a fost ales şi reales în Consiliul Parohial 
al bisericii noastre, pentru vrednicia şi 
destoinicia lui. Împreună ne-am trudit 
să ducem la îndeplinire lucrarea de 
construire a sfântului locaş. Era un om 
blând, răbdător şi statornic în credinţă. 
A iubit Biserica şi slujbele ei. Şi de aceea 
ne rugăm ca vrednică să-i fie pomenirea 
din neam în neam!

astoraţia tinerilor necesită o mare 
atenţie şi dăruire dar, în acelaşi timp, 
necesită şi o amplă cunoaştere a reali-

tăţii în care tinerii îşi desfăşoară viaţa şi mai 
ales problemele cu care se confruntă aceştia 
ca, în lumina Sfintei Scripturii şi a Sfinţilor 
Părinţi, să le oferim răspunsurile şi soluţiile 
la problemele lor, din perspectiva creştină.

Una din marile probleme pe care le 
au tinerii este lipsa unor modele autentice, 
a unor oameni cu o deosebită valoare mo-
rală şi socială, a unor duhovnici care să le 
călăuzească viaţa. Drama nu este că aceste 
modele nu există, ci faptul că astfel de oa-
meni nu sunt mediatizaţi sau promovaţi, iar 
tinerilor le este foarte greu să găsească astfel 
de oameni care să le lumineze calea. Adesea 
tinerii se regăsesc în modelele generatoare 
de non-valoare, care nu le pot aduce lumină 
în conştiinţele şi vieţile lor. 

Astfel, mulţi tineri îşi găsesc modele 
„vrednice de urmat” , oameni cu mulţi bani 
şi averi, adesea „milionari de carton” care au 

făcut averi pe căi necinstite, adesea oameni 
fără carte, fără educaţie, fără moralitate şi 
fără principii de viaţă sănătoase. Mulţi din-
tre tineri au ca model de viaţă diferiţi cân-
tăreţi sau staruri de muzică rock, în care 
descoperă mesaje neconforme cu poruncile 
lui Dumnezeu. Sunt astfel îndemnaţi să 
consume alcool, droguri, mai nou plante 
etnobotanice, tot droguri într-o manieră 
mascată, să fumeze şi să se dedea desfrâului 
sub toate formele, desfrâu care îi prăbuşeşte 
pe tineri în prăpastie până la desfigurare. De 
aici ajung tinerii să se răzvrătească împotriva 
bătrânilor înţelepţi, a părinţilor responsabili, 
a ordinii sociale şi chiar împotriva Bisericii 
şi a preoţilor ei. Cu astfel de „modele” tinerii 
ajung să poarte ţinute indecente, tunsori hi-
doase, tatuaje (apărute ca o modă pentru cei 
aflaţi în criză de personalitate, care au decis 
să fie diferiţi), bucăţi de metal în cele mai ne-
potrivite locuri ale feţei şi nu numai, limbaj 
obscen, semne obscene şi chiar un compor-
tament deviat. Alţi tineri preferă alt gen de 

Dialog cu tinerii
În sufletele tinerilor  
trebuie să aibă loc o 
restabilire a valorilor  
şi a priorităţilor  
după care  
să se coordoneze viaţa
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Pentru a da un răspuns sincer la 
această întrebare nu trebuie decât să ne 
privim puţin interiorul, să intrăm în noi 
înşine, să ne cercetăm şi să căutăm sem-
ne simple, care să confirme dacă există 
în noi dragoste de Dumnezeu.

Este foarte uşor de sesizat aceste 
semne. Iată deci câteva: 

Cel care este îndrăgostit de o per-
soană vorbeşte mereu celorlalţi despre 
persoana iubită. Cu oricine se întâlneş-
te în cale vorbeşte despre ea sau abate 
treptat spre ea făgaşul discuţiei. Tot aşa 
se întâmplă şi cu cel care-L iubeşte pe 
Dumnezeu. Vorbeşte şi îi face plăcere 
să i se vorbească despre El. Nu se simte 
bine decât acolo unde se vorbeşte despre 
Dumnezeu. Dimpotrivă, cel care nu-L 
iubeşte pe Dumnezeu, nu vorbeşte şi 

nu îi place să i se vorbească despre El. 
Se plictiseşte, ba chiar se simte iritat 
în prezenţa celor care vorbesc despre 
Dumnezeu. Acestuia i se pare că este 
mult mai interesant când se vorbeşte de 
problemele acestei vieţi - fie ele sociale, 
politice, sportive, comerciale, ş.a.m.d. 
sau, în cazul tinerilor, când se vorbeşte 
despre ultimele filme şi jocuri pe calcu-
lator, orice altceva, pentru că Dumnezeu 
nu are ce căuta în discuţie! Cu adevărat, 
din prisosul inimii vorbeşte gura. Multe 
găseşte gura de spus despre lucrurile cu 
care este plină inima.

Celui care iubeşte o persoană îi 
face plăcere să stea în prezenţa ei cât 
mai mult, iar atunci când este departe 
de ea nu-i poate ieşi din minte, vorbeşte 
cu ea în gând, închipuindu-şi faţa ei. La 
fel se întamplă şi cu cel care-l iubeşte pe 
Dumnezeu. Simte nevoia să fie cât mai 
aproape de El, nu-şi îndepărtează gân-
dul de la El, iar atunci când prinde o cli-
pă liberă stă de vorbă cu El în inima lui, 
în rugăciune. Caută să se însingureze ca 
să fie cu El sau să se adâncească în cuge-
tare la cele duhovniceşti. Cel care îl iu-
beşte pe Dumnezeu se grăbeşte să mear-
gă la biserică, pentru că aici Domnul îşi 
arată în chip aparte prezenţa Sa, aici 
credincioşii intră în cea mai apropiată 
împărtăşire cu sfinţii lui Dumnezeu, ce 
sunt înfăţişaţi ochilor lor şi aud cuvân-
tul privitor la El si ei. Cine îl iubeşte pe 
Dumnezeu, acela caută să fie părtaş la 
Sfintele Taine, fiindcă simte în inima 
lui urma bunei miresme a lui Hristos; 
simte dulceaţa şi căldura din biserică, la 
fel ca cea din casa tatălui său. Cel care 
nu-L iubeşte pe Dumnezeu nu numai 
că nu cugetă la El, dar atunci când îşi 
termină activităţile zilnice se grăbeşte 
să meargă într-o vizită sau la un club, 
să deschidă televizorul sau computerul, 

orice, dar să nu fie singur cu el însuşi şi 
cu Dumnezeu. Ba mai mult nu poate fi 
adus cu nici un preţ în biserică. Când 
alţii merg acolo el rămâne acasă sau 
merge la cumpărături la hipermarket. 
Sunetul clopotelor nu reprezintă pentru 
el o chemare la Cina Domnului, ci un 
zgomot deranjant care tulbură atât de 
matinal liniştea noastră. Dacă totuşi se 
gândeşte să treacă pe la biserică o face 
fără chef şi în nici un caz de la începutul 
slujbei. 

Cel care iubeşte o persoană caută 
ca prin tot ceea ce face să-i fie pe plac 
persoanei respective. Asemeni şi cel ca-
re-L iubeşte pe Dumnezeu. Caută să-I 
fie pe plac lui Dumnezeu, luând mereu 
aminte la poruncile Lui, conştient fiind 
de cele spuse de Mântuitorul: “Cel care 
are poruncile Mele şi le păzeste, ace-
la este cel ce Mă iubeşte”(Ioan 14,21). 
Nu acelaşi lucru se poate spune de cel 
care nu-L iubeşte. Acesta este total in-
diferent la relaţia lui cu Dumnezeu, iar 
încălcarea poruncilor cu ştiinţă sau fără 
nu-i o problemă care să-l deranjeze.

Aşadar, luând puţină minte la noi 
înşine, să ne cercetăm şi să răspundem 
sincer la întrebarea de la care am por-
nit. Dacă răspunsul va fi afirmativ, să 
ne fie aceasta cercetare ca o mângâiere 
şi să continuăm să sporim în iubire faţă 
de Dumnezeu. Dar dacă din păcate va 
fi negativ, să ne îngrijorăm şi să pornim 
degrabă în căutarea lui Dumnezeu, căci 
El ne aşteaptă la răspântia drumurilor, 
ca pe fiul risipitor, pentru a ne îmbrăţişa 
şi a cădea pe grumazul nostru, căci... 

Magdalena Pencea

uzind cea de a cincea fericire, rostită 
în Biserica de care era nedespărţită,  
inima copilei Filofteia a tresărit de 

bucurie şi mergând în cetatea Târnovo 
(Bulgaria), căci acolo vieţuia, a început  
să dăruiască zilnic săracilor din mânca-
rea pe care trebuia să o ducă tatălui ei 
la câmp. Orice sărac care îi ieşea în cale 
era hrănit; adăpa pe cei însetaţi, îmbră-
ca pe cei goi, cerceta pe cei aflaţi în ne-
cazuri şi nevoi şi pe cei bolnavi. Sfânta 
Muceniţă Filofteia, sărbătorită pe 7 de-
cembrie, este una dintre cele mai tinere 
sfinte din calendarul ortodox. Numele 
ei este de origine grecească şi înseam-
nă „iubitoare de Dumnezeu”. Mama 
sa era o persoană evlavioasă. De la ea a 
învaţat câtă bucurie aduce dragostea faţă 
de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Deşi 
mama sa moare, Filofteia nu va uita ni-
ciodată îndemnurile ei de a iubi neînce-
tat. Tatăl copilei, aflând de la cea de-a 
doua soţie că Filofteia împarte mânca-
rea săracilor şi din acest motiv rămânea 
uneori fără hrană îndestulată, se hotă-
răşte să o urmărească. O vede împărţind 
hrana celor sărmani şi, neînţelegând 
milostenia, îşi loveşte fiica cu securea la 
un picior. Atât de grav a rănit-o, încât ea 
şi-a dat sufletul. Aşadar văzând faptele 

Sfintei Filofteia, putem înţelege sensul 
celei de-a cincea fericiri.

Milostenia sau îndurarea creştină 
izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi 
de aproapele şi se arată prin ajutorarea 
materială şi morală a semenilor noştri 
aflaţi în nevoie.  Mântuitorul, Care este 
modelul desăvârşit al milosteniei, ne-a 
arătat că la judecata de apoi faptele în-
durării trupeşti şi sufleteşti sunt acelea 
care ne vor deschide porţile fericirii veş-
nice (Matei 25, 34-40). 

Care sunt faptele  
milosteniei trupeşti? 

Faptele milosteniei trupeşti sunt în 
număr de şapte, şi anume:
1)  Hrănirea celui flămând, care, din pri-

cina sărăciei şi neputinţei, nu se poate 
hrăni prin muncă proprie;

2)  Adăparea celui însetat, care, din lipsă 
sau slăbiciune, nu-şi poate alina setea;

3)  Îmbrăcarea celui gol, adică a celui 
care, din cauza lipsei, nu are haine 
pentru acoperirea trupului;

4)  Cercetarea celor în necazuri şi nevoi, 
pentru ajutorarea lor;

5)  Cercetarea celor bolnavi, sfătuindu-i 
să sufere cu răbdare nenorocirea, fără 
cârtire, ci cu binecuvântare, şi făcân-
du-i să înţeleagă că suferinţa este 
îngăduită spre încercare, întărire şi 
ispăşire; 

6)  Găzduirea călătorilor, mai ales a bol-
navilor şi a celor lipsiţi de mijloace 
materiale;

7)  Îngroparea săracilor şi a celor pe care 
nu are cine să-i îngroape.

Care sunt faptele  
milosteniei sufleteşti? 

Faptele milosteniei sau îndurării sufle-
teşti sunt tot în număr de şapte, şi anume: 
1)  Întoarcerea celor rătăciţi la calea 

adevărului şi a celor păcătoşi la calea 
virtuţii;

2)  Învăţarea celor neştiutori şi neprice-
puţi (Fapte 8, 31);

3)  Sfătuirea celor ce au trebuinţă de sfat 
(I Tes. 5, 11-15). 

4)  Rugăciunea către Dumnezeu pentru 
aproapele nostru (Iacov 5, 16; ).

5)  Mângâierea celor întristaţi din prici-
na bolilor, a păcatelor sau a nenoroci-
rilor de tot felul (I Tes. 5,14);

6)  Nerăzbunarea pentru răul făcut de al-
ţii, ci răsplătirea răului cu binele (Matei 
5, 44-48);

7)  Iertarea greşelilor săvârşite de alţii 
faţă de noi înşine, nu numai o dată, ci 
“de şaptezeci de ori câte şapte”, cum 
spune Mântuitorul (Matei 18, 22).

Cum trebuie săvârşite aceste 
fapte ale milosteniei? 

Spre a fi mai bine plăcute lui 
Dumnezeu, faptele milosteniei trebuie, 
mai întâi, să fie izvorâte din iubire since-
ră faţă de Dumnezeu şi de aproapele. În 
al doilea rând, faptele milosteniei nu tre-
buie făcute din interes, spre a fi văzute şi 
răsplătite de oameni (Matei 6, 2-4).  În 
al treilea rând, ele trebuie făcute oricărui 
om aflat în nevoie, fără nicio deosebire 
(Luca 10, 36-37).   În al patrulea rând, 
trebuie să dăruim aproapelui nostru aju-
torul de care are adevărată nevoie, potri-
vind ajutorul după trebuinţele lui. 

Ce răsplată făgăduieşte 
Dumnezeu celor milostivi? 

Dumnezeu îi va milui, adică le va 
ierta păcatele la judecata de apoi căci, 
precum spune Sfântul Apostol Iacov: 
“Judecata este fără milă pentru cel care 
n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa 
judecăţii” (Iacov 2, 13); sau, cum zice 
Sfântul Apostol Petru: “dragostea aco-
peră mulţime de păcate” (Petru 4, 8).  Că 
virtutea milosteniei este cât se poate de 
preţuită se vede lămurit din cuvintele 
Mântuitorului despre judecata de apoi, 
în care milostenia este aceea pentru care 
vom fi mai ales răsplătiţi (Matei 25, 
32-46).

Fericiţi cei milostivi Mai aproape de Tine, Doamne!
,,Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui ’’ 

(Matei 5,7).

„DUMNEZEU ESTE IUBIRE”.

„Dumnezeu este iubire”, ne spune atât de minunat Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Ioan (I Ioan 4,16), încât te simţi copleşit.  
EL, Începutul şi Sfârşitul, Alfa şi Omega, El care este totul, 
ESTE IUBIRE. Dar noi, noi cum suntem? Unde ne regăsim noi, 
raportaţi fiind la această infinită iubire? Este în noi iubire  
faţă de El, sau nu? Simţim în noi dorul de Dumnezeu?
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mărturia învierii noastre cu trupurile în veacul viitor, trupuri 
nemuritoare: „pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, 
tot aşa credem că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi 
va aduce împreună cu El.” (I Tesaloniceni 4, 14) Moaştele 
sfinţilor ne arată faptul că cei care au adormit în dreapta 
credinţă nu s-au pierdut pentru totdeauna, ci, prin puterea 
Duhului Sfânt, sufletele lor vieţuiesc încă, iar trupurile vor 
învia la A Doua Venire a Domnului.

Prezenţa sfintelor moaşte:  
adeverire şi îndemn

Prin prezenţa moaştelor lor, sfinţii ne arată bunătatea şi 
iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care i-a învrednicit de un 
dar atât de mare pe cei care L-au iubit în viaţa pământească. 
Sfinţii au fost oameni, asemenea nouă, trăitori în toate vea-
curile de la Hristos şi până în zilele noastre. Faptele lor bune 
şi viaţa dreaptă, trăită cu smerenie, i-au învrednicit nu numai 
de moştenirea Împărăţiei Cerurilor, dar şi de multe daruri 
pe care le revarsă celor care se roagă lor. Este important să 
reţinem două aspecte privind viaţa şi darurile sfinţilor:
1.  În primul rând, sfinţii au fost oameni, asemenea nouă, cu 

neputinţe şi greutăţi, iar Biserica îi consideră pe toţi oame-
nii la fel. Ea se roagă pentru iertarea păcatelor lor, până în 
ultimul moment, adică până la momentul canonizării, în 
cazul sfinţilor, sau până la sfârşitul veacului acestuia pen-
tru ceilalţi oameni. Sfinţii sunt pilde de viaţă reală în care 
dragostea de Dumnezeu, bunătatea şi smerenia au biruit 
ispitele diavoleşti şi, prin darul moaştelor, sunt prezenţi 
încă trupeşte între noi, pentru a ne arăta trupul în care au 
pătimit rănile păcatelor, dar în care au primit şi binecu-
vântările harului.

2.  În al doilea rând, darurile pe care sfinţii le revarsă prin 
moaştele lor asupra celor ce se roagă cu credinţă, fie că 
sunt vindecări, fie că sunt potoliri ale ispitelor, fie că sunt 
luminări ale minţii, toate acestea sunt daruri duhovni-
ceşti, care au în vedere mântuirea şi îndreptarea fiecăruia. 
Sfinţii mijlocesc ajutorul credincioşilor pentru ca aceştia, 
întorcându-se cu cererile împlinite, să asculte de cuvântul 
Mântuitorului care îi cere slăbănogului: „Iată că te-ai făcut 
sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva 
mai rău.” (Ioan 5, 14)

În totul, sfinţii sunt, prin prezenţa moaştelor lor în mij-
locul nostru, un semnal imperativ de trezire a conştiinţelor 
noastre. Fiind oameni asemenea nouă, cu greutăţi şi ispite 
– de multe ori înzecite faţă de cele ale noastre – ei au reu-
şit să biruiască lumea şi, „îmbrăcându-se în platoşa credin-
ţei şi a dragostei şi punând coiful nădejdii de mântuire” (I 
Tesaloniceni 5, 8), au dobândit împărăţia cerurilor. Aceleiaşi 
chemări, „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel 
ceresc desăvârşit este” (Matei 5, 48) suntem fiecare din noi 
chemaţi, iar prezenţa sfintelor moaşte este atât o demonstra-
ţie a existenţei vieţii veşnice, a lui Dumnezeu Care îi prea-
măreşte pe robii săi, cât şi o permanentă chemare şi amintire 
a faptului că viaţa noastră, trăită în păcat, poate fi schimbată 
şi poate fi ridicată pe culmile sfinţeniei.

 Bunul Dumnezeu să ne învrednicească darurilor 
duhovniceşti pe care le revarsă sfinţii prin binecuvântatele 
lor moaşte şi să ne lumineze inimile şi faptele pentru cunoaş-
terea învăţăturilor Lui celor mântuitoare.

Alexandru-Vlad Mîndru

Legătura dintre suflet şi trup 
după moarte

Prezenţa binecuvântată de Dumnezeu 
a moaştelor sfinţilor în mijlocul nostru în 
zilele grele pe care le trăim este, în primul 
rând, un mare dar şi prilej de bucurie du-
hovnicească. Dar, luând aminte la semnifi-
caţia pe care o au sfintele moaşte, vom în-
ţelege mai bine învăţătura Bisericii noastre 
Ortodoxe cu privire la ce se întâmplă cu su-
fletul şi trupul omului după moarte.

Când un om ajunge la capătul vieţii 
sale pământeşti, spunem despre el că moare, 
înţelegând prin aceasta despărţirea sufletului 
de trup, pentru ca trupul „să se întoarcă în 
pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă 
la Dumnezeu, Care l-a dat” (Ecclesiast 12, 
7), după cum ne învaţă Sfânta Scriptură. 
Moartea nu înseamnă, astfel, pierderea lui 
în neant, ci sfârşitul vieţii sale pământeşti. 
Persoana umană se destramă, desfăcându-se 
în trup şi suflet.

După învăţătura Sfinţilor Părinţi, omul 
este o unitate indivizibilă şi unică pentru că, 
deşi este creat din trup şi suflet, el reprezin-
tă tocmai unirea indisolubilă a acestor două 
lumi: văzută şi nevăzută, materială şi spiritu-
ală. Omul a fost creat spre o viaţă veşnică în 
unire cu Dumnezeu însă, călcând porunca, 
pentru ca răutatea intrată astfel în lume să 
nu fie fără de sfârşit, Dumnezeu rânduieşte 
ca viaţa lumească a omului să se încheie, via-
ţa veşnică fiindu-ne promisă la A Doua 
Venire a Domnului.

După moarte, sufletul 
omului este însoţit de îngeri 
la judecata particulară, iar 
trupul este îngropat, urmând 
a se descompune în pământ. 
Sfântul Maxim Mărturisitorul 
(în Ambigua) spune că aceste 
părţi ale omului nu sunt nu-
mite însă niciodată simplu 
suflet şi trup, ci întotdeau-
na ne referim la ele în 
mod personal, ca suflet 
şi trup ale unui om 
anume, arătând prin 
aceasta faptul că 
ele păstrează anu-
mite caracteristici 
ale celui decedat. 
Sufletul păstrează 
personalitatea şi 
anumite caracte-
ristici ale omului, 

în timp ce trupul poartă încă şi după moarte 
trăsăturile personale, dar şi anumite virtuţi, 
şi nu o dată spunem că unui om „i se citea 
bunătatea pe chip” chiar şi după ce a murit. 
Trupul omului este îngropat a treia zi după 
moarte, pentru a se descompune în pământ, 
dar aceasta nu înseamnă că trupul dispare, 
ci că se desface în elementele din care a fost 
alcătuit. Totuşi, nici sufletul şi nici trupul nu 
înseamnă omul întreg.

Nicăieri însă legătura dintre suflet şi 
trup după moarte nu este mai evidentă de-
cât în cazul sfintelor moaşte. Teologul rus 
Serghei Bulgakov spune că, în cazul sfinţilor, 
puterea morţii de a despărţi sufletul de trup 
este limitată: „sufletele lor nu părăsesc cu 
desăvârşire trupurile lor; sfinţii rămân pre-
zenţi în duh şi în har în moaştele lor, chiar în 
cea mai mică părticică” (Ortodoxia, pp. 124-
125). Când ne închinăm moaştelor, înălţăm 
rugăciuni sfântului căruia ele aparţin, având 
conştiinţa – şi chiar dovada, atunci când se 
întâmplă o minune – că sfântul respectiv este 
prezent deplin. Chiar dacă în moarte sufletul 
se desparte de trup, vedem că legătura dintre 
ele nu se rupe în totalitate.

După momentul decesului, sufle-
tul rămâne viu, mergând la judecata 

particulară, apoi în rai sau în iad 
până la judecata universală, iar 

trupul mortului este îngro-
pat în pământ. Îndatoririle 
pe care cei rămaşi, rude şi 
prieteni ai decedatului, le 

au faţă de acesta se împart în 
grija faţă de trup, pe de o parte, 
şi parastasele, pe de altă par-

te. Grija pe care o purtăm 
trupurilor celor adormiţi, 
slujbei înmormântării şi 

aranjării mormântului se datorează faptului 
că trupul păstrează o parte din ceea ce a fost, 
cândva, omul, semen al nostru şi creaţie a lui 
Dumnezeu. Mai mult decât atât, trupul re-
prezintă bobul de grâu care, după cuvântul 
Mântuitorului Hristos, trebuie să fie sădit în 
mormânt şi să putrezească pentru a răsări din 
el un spic nou, arătând prin aceasta că trupul 
îngropat acum este sămânţa trupului cu care 
vom învia la A Doua Venire a Domnului. 
Odată îngropat, trupul îşi începe procesul 
de descompunere, care durează, după învăţă-
tura Bisericii, şapte ani. În fiecare din aceşti 
ani se face parastas şi preotul este chemat să 
tămâieze şi să se roage la mormânt. La po-
menirea de şapte ani se obişnuieşte în unele 
locuri ca rămăşiţele pământeşti să fie des-
humate şi puse în osuar sau în mormântul 
unei rude. Această pomenire se numeşte „ul-
timul parastas”, nu pentru că după ea nu s-ar 
mai face parastase sau pomeniri pentru cel 
adormit, ci pentru că, la împlinirea a şapte 
ani de la moarte, trupul este complet des-
compus. Semnificaţia numărului şapte este 
legată de curgerea timpului în veacul acesta, 
pe care Dumnezeu l-a împărţit de la crea-
ţie în săptămâni de câte şapte zile. Învierea 
Mântuitorului s-a petrecut Duminica, „în 
prima zi a săptămânii”, după cum ne spun 
Sfintele Evanghelii, aceasta fiind „ziua a 
opta”, adică ziua care sparge ciclul neîntre-
rupt al săptămânilor, ziua veacului viitor. 
Desigur că se fac pomeniri şi rugăciuni pen-
tru cel adormit şi după trecerea celor şapte 
ani, dar ele nu mai sunt legate de o anumită 
semnificaţie, de un „soroc”. Pomenirea celui 
adormit nu se face însă numai pentru trupul 
său, ci şi pentru suflet, marcând, la anumite 
zile şi luni de la moarte, „vămi” prin care su-
fletul trebuie să treacă, fiind ajutat de rugă-
ciunea Bisericii şi de milostenia dată de cei 
apropiaţi.

Să menţionăm aici că, înainte de ca-
nonizarea unui sfânt (adică recunoaşterea 
sfinţeniei lui), se face pentru acesta „ulti-
mul parastas”. De ce? Nu pentru că sfântul 
ar avea nevoie de rugăciunile noastre pen-
tru iertarea păcatelor lui, ci tocmai pentru 
a marca momentul pomenirii de şapte ani, 
adică încheierea simbolică a veacului acestu-
ia trecător şi începutul vieţii veşnice pentru 

sfânt, în ziua imediat următoare, oda-
tă cu proclamarea canonizării. De al-
tfel, moaştele sfinţilor sunt, aşa cum 
arată Părintele Dumitru Stăniloae, 
„o arvună a viitoarei nestricăciuni 
a trupurilor întregi după înviere 
şi după deplina lor îndumneze-
ire” (Teologia Dogmatică, vol. III, 

p. 366). Sfintele moaşte se bazea-
ză pe învierea lui Hristos şi dau 

Mesajul sfintelor moaşte
„Sfinţii rămân prezenţi
în duh şi în har în moaştele lor,
chiar în cea mai mică părticică.”

(Serghei Bulgakov)

Cuviosul Paisie  
de la Neamţ,  

cărturar luminat
Sfântul Paisie de la Neamţ a des-

făşurat o bogată activitate cărturărească, 
mai ales după strămutarea sa cu o parte 
din obştea de la Secu în marea lavră a 
Neamţului, în august 1779. 

A ostenit mult împreună cu uceni-
cii săi români şi slavi, la tâlcuirea scrierilor patristice cu conţinut filocalic 
din limba veche grecească în limbile slavonă şi română, spre folosul du-
hovnicesc al tuturor celor care se nevoiesc a urma şi a trăi învăţătura cea 
mântuitoare.

În timpul său Mănăstirea Neamţ devine cu adevărat “rai pământesc”, 
un adevărat centru al spiritualităţii ortodoxe şi al culturii monastice româ-
neşti, cu legături şi influenţe în spaţiul ortodox grecesc şi slavon.

   După ce în timpul zilei se ocupa de viaţa din mănăstire, orânduind 
cele ale egumeniei şi ascultările monahilor sau primind oaspeţi, sau cer-
cetând el însuşi pe cei bolnavi, dupăa ce rânduia munca traducătorilor din 
lucrările sfinţilor părinţi, el însusi se retrăgeaî in chilia sa şi avand în jurul 
său biblia cea grecească, cea românescă şi cea slavonească, gramatici şi le-
xicoane, la lumina lumânării, adesea uitând de neputinţele şi durerile tru-
pului său, se apleca asupra cărţii şi traducea toată noaptea scriind, pentru 
ca după aceea, spre zori să meargă la sfintele slujbe, după cum mărturiseşte 
ucenicul său, Platon.

   Cuviosul Paisie a deprins încă de pe vremea vieţuirii sale la Mun-
tele Athos rugăciunea inimii şi a adâncit paginile filocalice ale sfinţilor pă-
rinţi. La Neamţ împreună cu ucenicii săi s-a ostenit la tâlcuirea în slavonă 
şi în româneşte a Filocaliei după manuscrise atonite. Dintre ucenicii săi 
amintim pe: ieromonahul Dorotei, cuviosul monah Gherontie, pe cuviosul 
schimonah Isaac Dascălul, pe monahii Macarie şi Ilarion, care sub povăţu-
irea Cuviosului Paisie au tradus multe lucrări ale sfinţilor părinţi precum: 
Omiliile Sf. Macarie Egipteanul, Cuvintele Sf. Efrem Sirul, Hexaimero-
nul Sf. Vasile cel Mare, Patericonul, Scara Sf. Ioan Scăraru, Teologhiconul 
Sf. Ioan Damaschin.

    Tot acum s-au pregătit pentru tipar Chiriaco-dromionul după 
Nichifor Theotokis, Vieţile Sfinţilor, Tâlcuirea la Sfintele Evanghelii a lui 
Teofilact şi alte lucrări importante în tradiţia liturgică ortodoxă. Trebuie să 
menţionăm şi faptul că Sfântul Cuvios Paisie a tradus din slavonă în ro-
mâneşte lucrarea Cuvintele Sf. Nil de la Sorska, fapt ce pune în lumină di-
mensiunea panortodoxă a personalităţii sale şi a activităţii sale cărturăreşti. 
Tot aici amintim şi scrisorile duhovniceşti şi sfaturile înţelepte trimise de 
Cuviosul Paisie cu diverse prilejuri către prietenii şi ucenicii săi, către egu-
meni, călugări, preoţi şi mireni, în care abordează o tematică bogată de la 
sfaturi părinteşti cu privire la vieţuirea creştină în lume sau în mănăstire, la 
modul concret de nevoinţă a monahului în ascultare, smerenie, lepădare de 
sine, citirea cu sârguinţă a Sf. Parinţi. Scrisorile sale cuprind şi îndemnuri 
la păstrarea dreptei credinţe, aşa cum ne-a fost ea lăsată de Mântuitorul 
Hristos, de Sfinţii Apostoli şi de Sfinţii Părinţi şi îndemnuri la păzirea de 
cei eretici şi schismatici. 

   Toate acestea scot în evidenţă faptul că Sfântul Paisie de la Neamţ 
a “tâlcuit starea vremurilor” în care a trăit, iar chipul său blând de cărturar 
luminat şi nevoitor smerit pe calea desăvârşirii străluceşte peste timp.

Preot Eugen Moraru  
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n fiecare an Crăciunul vine cu o stare 
de prospeţime şi de bucurie ce se re-
varsă peste întregul Pământ, pe stăzi, 

pe uliţe, în magazine, în prăvălii şi-n casele 
oamenilor. De la Sfântul Nicolae începe „să 
miroase a Crăciun” cum se spune în popor. 
Acum încep copiii să înveţe sau să repete co-
lindele, gospodinele să primenească odăile, 
iar Biserica, prin slujitorii ei, începe să pre-
gătească ieslea sufletelor în care să se nască  
Pruncul Iisus.

Din acest moment, copiii nu mai sunt 
simpli copii, ei devin 
hristofori, adică „pur-
tători de Hristos”. 
Colindătorii sunt 
alaiul împărătesc cu 
care Domnul intră 
în Betleemul satu-
lui, Biserica devi-
ne peştera smerită, 
gata să primească pe 
Împăratul tuturor, 
preoţii sunt păstorii 
care cântă „Hristos 
Se naşte, măriţi-L! / Hristos din ceruri, în-
tâmpinaţi-L!” iar sătenii devin „boieri”, adi-
că magii de neam bun, pentru că Împăratul 
trebuie primit domneşte: „Sus boieri, nu mai 
dormiţi, / Vremea e să vă treziţi...”

Pentru noi, românii, Betleem, Crăciun, 
colinde, Naşterea Domnului, îngerii care 
cântă şi Fecioara Maria cu Pruncul Iisus 
culcat în iesle sunt cele dintâi cuvinte din 
Sfânta Scriptură pe care ni le-au rostit ma-
mele noastre. Sufletul atât de sensibil al ro-
mânului a pus în colinde toată dragostea lui 
pentru Hristos. În versuri simple, dar de o 
adâncă înţelepciune, colindele cuprind tai-

na mântuirii noastre şi sunt tradiţia vie prin 
care Cuvântul lui Dumnezeu este un veşnic 
astăzi: „Astăzi S-a născut Hristos, / Mesia 
chip luminos...” sau „La Vitleem colo jos / 
Cerul arde luminos / Preacurata / Naşte as-
tăzi pe Hristos.” 

Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu a 
devenit oaspetele pământului, dar colindele 
noastre Îl aduc în aria şi-n văzduhul nea-
mului românesc, acesta devenindu-i gazdă. 
Betleemul nu mai e doar în Palestina, ci 
undeva la marginea satului „colo jos”. De 

aceea, femeile din sat 
aud plânsul Maicii 
Domnului şi alear-
gă într-un suflet la 
mama singură, greu 
încercată şi în lipsuri, 
care: „N-are scu-
tec de-nfăşat, / Nici 
hăinuţă de-mbrăcat 
/ Pentru Pruncul 
de-mpărat.” şi cu 
duioşie o liniştesc 
spunându-i: “Nu mai 

plânge, maica mea,/ Scutecele noi ţi-om 
da, / Pruncul sfânt de-i înfăşa.” Apoi, copiii 
satului cu multă voiciune Îl duc pe Pruncul 
„mititel şi-nfăşăţel” în sat şi cu glasuri crista-
line îi vestesc pe toţi sătenii: „Sculaţi, sculaţi, 
boieri mari, / Sculaţi voi, români plugari, / 
Că vă vin colindători / Noaptea pe la cântă-
tori / Şi nu v-aduc niciun rău / Ci v-aduc pe 
Dumnezeu.” 

Copiii, prin colinde Îl aduc în casa 
creştinilor pe Pruncul Iisus, care, odată in-
trat, rămâne în chip tainic şi devine Domnul 
Iisus, bărbatul desăvârşit, împlinind astfel 
sub ochii noştri an de an, istoria mântuirii 

noastre. De aceea Betleemul cu Peştera, cu 
Fecioara, cu Pruncul Iisus, cu magii şi cu 
păstorii au atâtea semnificaţii pentru su-
fletele noastre. Aşa au înţeles să întâmpine 
strămoşii, moşii şi bunicii noştri Naşterea 
Domnului, cu smerenie, cu credinţă vie, cu 
nerăbdare şi cu iubire, deşi au avut de tre-
cut prin adevărate drame istorice. Au ştiut 
să coboare cerul pe pământul nostru, trans-
formându-l într-o „gură de rai”. Colindele 
lor sunt pline de adevarul lui Dumnezeu, 
revărsat dintre scoarţele Scripturii pe pla-
iurile noastre şi cântate de copiii neamului 
nostru de două mii de ani. Sunt testamentul 
lor pentru noi, sfinţit cu jertfa lor.  

Privind însă la astăzi, timpul în care noi 
suntem chemaţi să dăm măsura credinţei şi 
iubirii noastre faţă de Pruncul Iisus şi maica 
Sa, care „căutând din casă-n casă, / ca pe Fiul 
ei să nască” strigă către noi „Deschide uşa, 
creştine, / C-am venit şi noi la tine...”, lan-
ţurile nepăsării pe care atărnă greu lacătele 
egoismului fac ca ei să rămână, ca şi acum 
două milenii, în umila peşteră şi sărăcăciosa 
iesle de la marginea inimilor noastre. Să nu 
mai zăbovim, ci să alergăm şi noi la marginea 
satului căutând mântuirea sufletelor noastre, 
pe Domnul, care prin ochii unui orfan, ai 
unei văduve, ai unui bolnav, ai unui sărac, ai 
unui străin, priveşte aşteptând „Casa să vă 
măturaţi / Şi masa s-o încărcaţi / Că vă vin 
colindători / Noaptea pe la cântători.” 

Cu aceste îndemnuri să ne pregătim a 
întâmpina pe Pruncul Iisus şi pe maica Sa, 
căci aici este ţara, orasul şi casa lor, “Grădina 
Maicii Domnului”. 

…Şi-acum, te las, fii sănătos
Şi vesel de Crăciun
Dar nu uita, când eşti voios,
Române să fii bun!

Duhovnicul din Tars

upă doi ani de trudă, în  luna noiem-
brie a anului 2011, s-au finalizat lu-
crările din piatră în stil brâncovenesc 

a coloanelor şi a ancadramentelor florale de 
la uşi şi ferestre. Aducem, pe această cale, 
mulţumiri domului Marinete, artist plastic 
de vocaţie. Menţionăm faptul că în ultimii 
20 de ani nicio biserică nou construită nu a 
fost înfrumuseţată cu asemenea sculptură în 
piatră vulcanică, dându-i-se astfel o valoa-
re monumentală, punând biserica noastră 
alături de alte monumente istorice de mare 
valoare din Bucureşti, aflate în patrimoniul 
cultural şi naţional al neamului nostru. De 
asemenea, s-au finalizat şi lucrările soclului, 
o adevărată dantelărie în piatră, o adevărată 
operă de artă. 

În numărul 2 al Buletinului Parohial vă 
anunţam începerea lucrărilor la Capela paro-
hiei noastre. Avem bucuria să vă prezentăm 
imaginea de astăzi a acestei capele, la care 
s-au finalizat lucrările exterioare şi interioa-
re, urmând ca în anul care vine să întocmim 
devizul pentru pictură.

Proiecte pentru 2012

1.  Dorim în anul următor finalizarea lucră-
rilor de pictură la biserică (pictată acum 
în proporţie de 50%). În spreranţa că ne 
veţi fi aproape în aceste lucrări, vă aducem 
la cunoştinţă faptul că preţul unui metru 
pătrat costă 200 Euro. Donatorii care vor 
sprijini lucrările cu 10.000 RON vor avea 
privilegiul ca numele lor să fie trecute în 
Cartea Ctitorilor.

2.  În anul 2012 lucrările centrului social nu 
se vor opri, cu ajutorul dumneavoastră ele 
îşi vor urma cursul normal.

3.  Întocmirea devizului pentru pictura cape-
lei.

4.  Aducerea catapetesmei şi a mobilierului 
bisericii şi întocmirea devizului pentru 
pictura catapetesmei.

Vremea colindelor Impliniri şi perspective Consultaţii gratuite  
pentru credincioşii parohiei 

Şerban Vodă
Începând din luna ianuarie 2012 de-

marăm proiectul consultaţiilor gratuite ofe-
rite enoriaşilor noştri. Acest lucru se întâm-
plă prin bunăvoinţa unor medici de excepţie, 
care au ales să se ofere voluntar în cadrul 
acestui program.

Pentru început consultaţiile vor avea 
loc în cancelaria parohială, urmând ca pe 
măsură ce înaintăm cu construcţia centrului 
social consultaţiile să se facă în clădirea care 
va adăposti Aşezămintele Sociale Şerban 
Vodă.

Astfel, începând cu data de 10 ianua-
rie 2012, între orele 16.00 şi 17.00, doamna  
doctor Anca Ursu oferă gratuit consultaţii 
medicale. Specialitatea doamnei doctor este 
dermatologie.

Îi mulţumim şi speram într-o cola-
borare îndelungată, invitând totodată şi alti 
medici să se alături acestui amplu proiect, 
bineştiind că toată activitatea bisericii se 
bazează pe voluntariat. Cel care recomandă 
voluntariatul este însuşi Hristos, care subli-
niază „cel care vrea...”,

Voluntariatul în sine ascunde multă 
credinţă lucrătoare, dragoste jertfelnică şi 
smerenie, drept pentru care muţtumim tutu-
ror voluntarilor parohiei noastre.

Doctor Ursu 
Anca Sanda

Medic primar dermatovenerolog, 
Membru al Societăţii Române de derma-
tologie şi al Societăţii Române de Medicină 
Estetică

Medic primar dermatovenerolog în 
Ambulatorul Spitalului Clinic Sfânta Maria, 
doamna doctor Anca Ursus este înregistra-
tă cu dreptul de liberă practică la Colegiul 
Medicilor Bucureşti.

De asemenea, doamna doctor activeaza 
si in cadrul Clinicii Medicover Victoria şi la 
cabinetului Crisderma (specializat în inter-
venţii cu lasere) din Bucureşti.
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oricui rugăciunea contemplativă, arătând că 
ea este dată doar celor desăvârşiţi, care nu 
se află în tot locul şi în număr mare şi care 
au o pregătire deosebită şi un povăţuitor pe 
măsură. ”Stareţul Gheorghe va pune două 
condiţii pentru “lucrarea minţii”: despătimi-
rea şi cunoaşterea cu de-amănuntul a scrie-
rilor celor încercaţi în meşteşugul rugăciunii. 
”Pentru că nefiind bine iscusiţi, să nu vi se 
întâmple ceva şi mai rău, şi veţi fi de râs vrăj-
maşilor draci; căci foarte cu anevoe nemeresc 
calea aceasta cei nedesbrăcaţi preste tot de 
materiile trupului”.

S-a insistat mult pe deosebirea între 
ascetismul pe care stareţul Gheorghe l-a 
promovat în obştea sa, faţă de stareţul Paisie, 
afirmându-se pe de altă parte echilibrul şi 
întoarcerea la tradiţia românească de care 
a dat dovadă spiritualitatea cernicană. Aici 
s-ar putea răspunde că stareţul Gheorghe a 
obligat călugării cernicani să se supună unei 
pravile destul de grele (în aceeaşi treaptă a 
şaptea a Scării sale): multe slujbe, privegheri, 
rugăciuni, închinăciuni şi metanii, post, 
somn cu măsură. De asemenea, şi muncă, 
ascultări de tot soiul după vrednicia şi pri-
ceperea fiecăruia. Dar să nu uităm că toate 
acestea erau după rânduiala “părintelui meu 
chir Paisie”.

Ca să concluzionăm vom reda cuvin-
tele ieromonahului Juvenalie Ionaşcu despre 
“spiritualitatea cernicană” care nu este decât 
“o formă particulară” a celei paisiene, şi “în 
acelaşi timp, expresia manifestă a tradiţiei 
isihaste româneşti, care se regăseşte în tradi-
ţia isihastă a monahismului răsăritean”.

Cuviosul Gheorghe de la Cernica este 
un isihast întemeietor de mănăstiri, de fieca-
re dată începând lucrul de la capăt: la Sfântul 
Ilie de la Athos, la Dragomina, la Secu şi la 
Neamţ şi mai ales la Cernica şi Căldăruşani. 
Modelul său va fi împlinit desăvârşit de către 
Sfântul Calinic de la Cernica, şi acesta un 
isihast după modelul athonit, dar în acelaşi 
timp episcop, om politic, constructor de mă-
năstiri şi sprijinitor al culturii.

acă mitropolitul Veniamin Costachi 
a fost reprezentantul cel mai de sea-
mă al paisianismului în Moldova, în 

Muntenia cel care ocupă acest loc de cinste 
este, fără îndoială, stareţul Gheorghe de la 
Cernica. Părintele Stăniloae spune despre 
Cuviosul Paisie de la Neamţ că acesta a 
realizat o sinteză între tradiţia româneas-
că sihăstrească şi introducerea ei în cadrul 
obştii mari, iar de aici a răsărit echilibrata 
viaţă duhovnicească din mănăstirea Cernica 
şi Căldăruşani. Prin stareţul Gheorghe se re-
alizează restaurarea acestei vieţi şi elanul de 
viaţă duhovnicească imprimată acesteia.  

De origine din Săliştea Sibiului, unde 
s-a născut în anul 1730, Sfântul Gheorghe 
va lua calea Bucureştiului şi apoi a Muntelui 
Athos în cautare de viaţă călugărească de-
săvârşită. La Athos va fi călugărit şi apoi 
hirotonit de însuşi Stareţul Paisie, deve-
nindu-i ucenic şi fiindu-i aproape vreme de 
24 ani, la Schitul Sfântul Ilie din Athos, la 
Dragomirna, Secu şi Neamţ. Dar în 1781, 
nutrind să-şi trăiască restul vieţii în gră-
dina Maicii Domnului, pleacă iarăşi spre 
Bucureşti, ca un ultim popas în ţară. Aici 
însă, mitropolitul Grigorie, îi incredinţează 
părăsita mănăstire Cernica, pentru a o ridica 
din ruine şi a reînvia viaţa monahală. Aşa va 
şi face, continuînd aceeaşi râvnă şi pentru ri-
dicarea obştii mănăstirii Căldăruşani. 

Stareţul Gheorghe moare la 3 decem-
brie 1806, fiind înmormântat în pridvorul bi-
sericii de la Cernica. La aproape 200 de ani, 
în anul 2005, Biserica Ortodoxă Română îi 
va recunoaşte sfinţenia şi îl va canoniza pe 
cel care a fost povăţuitor luminat al călugări-
lor, podoaba sihaştrilor români, trăitor desă-
vârşit şi îndrumător în lucrarea minţii.

Negând recentele teorii cu privire la o 
opoziţie între paisianism şi curentul “iniţiat” 
de stareţul Gheorghe, iniţiatorul unei “spi-
ritualităţii cernicane”, trebuie să afirmăm 
că stareţul Gheorghe aduce în viaţa du-
hovnicească insuflată de el Cernicăi, câteva 
trăsături deosebite. Astfel, el accentuează 
mai mult decât stareţul Paisie latura prac-
tică a vieţii duhovniceşti. De aceea, stareţul 
Gheorghe dă o altă normă pentru obştea sa, 
că niciodată numărul din ea să nu treacă de 
103, pentru ca îndrumătorii ei duhovniceşti 
să poată lucra neîntrerupt la desavârşirea fie-
cărui membru şi pentru ca să se facă posibilă 
realizarea unei fraţietăţi concrete între toţi 
membrii ei.

Stareţul Gheorghe este continuatorul 
operei marelui Paisie, dar în acelaşi timp are 
şi o concepţie particulară pe care a exprimat-
o în Diata sa. El însuşi se numea “paisiotul”, 
dar simţea nevoia să-şi exprime şi o viziu-
ne particulară asupra organizării monastice 
după modelul “stăreţiei”, introdus la noi de 
Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului şi mai 
ales de Cuviosul Paisie de la Neamţ.

Viaţa de obşte a mănăstirii va fi împle-
tită cu idioritmia, stareţul Gheorghe având 
grijă să rostuiască o mică sihăstrie, loc de 
retragere a călugărilor doritori de isihie: 
“mergeau părinţii de se nevoia toată săptă-
mâna, iar sâmbăta venea în ostrovul cel mare 
şi se împărtăşea cu Sfintele Taine, şi luni 
iar pleca acolo, dar nu toţi, ci numai cei ce 
se alegeau de Stareţul, şi s-au ţinut această 
rânduială până mai la urmă, că şi unii din 
noi o am apucat”(Casian Cernicanul). Prin 
aceasta, mănăstirea se va încadra în tradiţia 
seculară isihastă din ţările române, în care 
în jurul marilor chinovii erau sihăstrii care 

depindeau de obşti şi în care trăiau viaţă sin-
guratică monahii îmbunătăţiţi. 

Şcoala duhovnicească a stareţului 
Gheorghe va avea în centrul ei rugăciunea 
lui Iisus. Modul în care Cuviosul va trata 
problematica referitoare la această rugăciune 
şi cum îi va sfătui pe fiii săi duhovniceşti să o 
practice îi va face pe istorici şi teologi să dis-
cute mult despre un specific al spiritualităţii 
cernicane faţă de cea paisiană sau cel puţin 
să vadă distincţii între concepţiile privind 
rugăciunea lui Iisus şi practicarea ei de că-
tre monahi. Ieromonahul Juvenalie Ionaşcu 
este unul dintre cei care susţin că spiritua-
litatea paisiană nu a fost primită integral de 
monahii români, iar spiritualitatea cernicană 
reprezintă modul de receptare particulară, 
românească a operei paisiane. În argumenta-
rea tezei sale va folosi afirmaţiile lui Nicolae 
Iorga, ale mitropolitului Antonie Plămădeală 
şi mai ales ale părintelui Dumitru Stăniloae.

Prin “lucrarea minţii” stareţul 
Gheorghe va înţelege rugăciunea contem-
plativă, pe care o va considera un rod înalt la 
care cu anevoie se poate ajunge. O propune 
chiar ca pe un scop, o ţintă duhovnicească în 
viaţa călugărilor, dar ţine să le atragă atenţia 
fiilor săi duhovniceşti să fie cu luare aminte 
la această lucrare, pregătindu-se întâi prin 
lepădarea de patimi. Stareţul Gheorghe era 
un încercat lucrător al rugăciunii, trăise şi 
probabil văzuse mulţi începători frângându-
şi aripile în dorinţa de a dobândi repede şi 
fără o pricepută călăuză duhovnicească ru-
găciunea. ”Însă şi aceasta mi se cuvine a nu 
tăinui de voi, că mai ales trei odrasle de ale 
bunătăţii stareţului meu, pare-mi-să că nu 
veţi putea degrab a le vedea rodind aici, nici 
a le câştiga aşa numai prost în scurtă vreme” 
Nici cuvioşii Vasile şi Paisie nu recomandă 

Se împlinesc 10 ani de când în biserica 
noastră desfăşurăm meditaţii gratuite pen-

tru elevii parohiei noastre. 
Ţinem, pe această 

cale, să aducem 
mulţumire doam-
nei profesoare 
Steliana Nistor, 
profesor de ma-
tematică, pentru 

profesionalismul, 
perseverenţa şi dra-

gostea cu care i-a în-
tâmpinat pe copii noştri. 

Datorită muncii dânsei, elevii acestei biserici 
au ajuns olimpici.

De asemenea, mulţumim doamnei 
Simona Tase care, ca profesor de limba ro-
mână, trudeşte cu un grup de copii, ajutân-
du-i să obţină rezultate frumoase la învăţă-
tură şi să-i deprindă cu munca serioasă. 

Mulţumim pe această cale şi doamnei 
Georgeta Rusescu pentru truda depusă cu cei 

mai tineri membri ai bisericii noastre, elevi 
în clasa a IV-a ai şcolilor 103 şi 109. 

Nu putem trece cu vederea munca săp-
tămânală a doamnei profesoare Mariana 
Paşcanu care, tot benevol, promovează limba 
engleză în rândul tinerilor. 

Iar de curând s-a adăugat grupului nos-
tru didactic şi doamna profesoară Florentina 
Munteanu, care depune toate eforturile pen-
tru ca elevii să deprindă cât mai bine tehni-
cile corecte de a învăţa lecţiile.

Munca benevolă a acestor doamne 
pune în evidenţă vocaţia lor, dar mai ales 
dragostea de copii şi de semeni. Pentru im-
plicarea în activitatea didactică a bisericii, 
pentru delicateţea de comportament, pen-
tru jertfelnicia şi frumuseţea lor sufletească, 
Dumnezeu să le răsplătească înmiit în lumea 
aceasta, iar dincolo, Dreptul Judecător să le 
dăruiască pe veci cununa cea neveştejită a 
măririi!

Părintele Dinu

Între isihasmul paisian si spiritualitatea cernicana Scoala din tinda bisericii




