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De zece ani biserica noastră este într-o continuă lucrare 

de înnoire. Am scris împreună cu credincioșii pagini de eroism 

creștin, făcându-ne idealuri sfi nte și dorind să-npodobim 

biserica noastră cu odoare de cel mai mare preţ. La dorinţa 

noastră Dumnezeu a făcut în așa fel încât Părintele Patriarh 

ne-a dăruit hramul Sfântului Paisie de la Neamţ și sfi ntele 

lui moaște. 

Dorim, de asemenea, să aducem și moaștele Sfântului 

Nicolae, al doilea ocrotitor al bisericii noastre. Cum, bunăoară, 

dorim ca biserica noastră să aibă mai mulţi sfi nţi ocrotitori, 

ale căror sfi nte moaște să fi e puse spre cinstire și să aducă în 

parohia noastră mângâieri nebănuite. 

În acest context, cu ocazia Pelerinajului de Florii a anului 

2011 am avut bucuria să îl cunosc pe Preacuviosul Părinte 

Augustin, delegat al Patriarhiei Ruse pentru comunitatea 

rusă din România. A fost o zi binecuvântată de Dumnezeu. 

Preacuviosul Părinte Augustin, un om de mare elevaţie și cu 

multă dragoste faţă de turma lui și faţă de poporul nostru 

ne-a copleșit dintr-o dată. L-am invitat să vină și la Șerban 

Vodă. A doua zi la parohia noastră a fost slujbă arhierească, iar 

vlădica Varlaam Ploieșteanul, fi ind delegat al Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, a rostit cuvânt de învăţătură. Nu 

mică ne-a fost mirarea când, la sfârșitul slujbei, stareţul rus 

ne-a trecut pragul, prilej cu care ne-a vorbit despre viaţa 

duhovnicească din biserica rusă. 

Ne-a amintit și despre Sfântul Luca al Crimeii și ne-a 

spus, printre altele, că în mănăstirea sa odihnesc moaștele a 

150 de sfi nţi. L-am rugat stăruitor să ne facă bucuria de 

a avea și noi o părticică din moaștele Sfântului Luca al 

Crimeii. Am fost întotdeauna copleșit de viaţa acestui mare 

sfânt rus contemporan și mai ales de evlavia poporului nostru, 

faţă de dânsul. Părintele stareţ a făcut atunci promisiunea că 

ne va dărui acest mare odor. 

Din ziua aceea n-am mai pierdut nicio clipă, ci am 

căutat să fac toate demersurile ca să putem obţine aceste 

Cum a venit la noi Sfântul Luca al Crimeii
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sfi nte moaște. Între timp Sinodul Bisericii Ruse a înălţat pe 

cuviosul părinte Augustin la treapta de Episcop de Gorodeț 

și Vetlujsky.

Noi am așteptat cu mare nerăbdare odorul promis și am 

adresat presfi nţiei sale o scrisoare. Ca răspuns, am primit un 

telefon de la preasfi nţia sa, prin care îmi aducea la cunoștinţă 

faptul că mă pot prezenta să ridic darul. 

Lucrul acesta necesita o anume pregătire, atât materială, 

cât și spirituală. Am început să ne rugăm, să citim împreună 

cu credincioșii Acatistul Sfântului Luca al Crimeii, făcătorul 

de minuni, să aducem la pangarul bisericii cărţile sfântului și 

paraclisul său, cântat de Corala Tronos. Iar pe plan material 

mă tot gândeam cine ar fi  mai nimerit să mă ajute în această 

lucrare. Și Dumnezeu mi-a îndreptat gândul către un medic 

chirurg. Așa am ajuns la domnul doctor Traian Ursu și 

la domnul doctor Ioan Cristian Stoica, chirurgi, ca și 

Sfântul Luca.

În luna august, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu la 

Moscova se afl a domnul Călin Bultoc, un creștin care a ajutat 

tot timpul biserica noastră. Astfel, la chemarea presfi nţitului 

Augustin, domnul Bultoc a participat  la sfânta liturghie, 

prilej cu care preasfi nţitul a adus la cunoștinţa poporului 

scrisoarea noastră și public a înaintat darul domnului Bultoc. 

Pe site-ul parohiei noastre (afl at în lucru) vom publica 

scrisoarea adresată de noi, precum și certifi catul de donaţie 

semnat de preasfi nţitul Augustin și înregistrările video 

făcute cu acest prilej. Publicăm, de asemenea, aceste scrisori, 

ca dovadă istorică, și în paginile acestui Buletin Parohial, 

dedicat în chip deosebit Sfântului Luca al Crimeii.

În data de 11 august 2012, când moaștele au sosit, 

credincioșii noștri în genunchi, în dangăt de clopote, au 

primit moaștele acestui mare sfânt, pe care o vreme le-am 

păstrat pe Sfânta Masă, într-un chivot anume pregătit. Cu 

ajutorul celor doi medici am pus părticica într-o raclă nouă, 

special făcută pentru odorul nostru de mare preţ. 

Se punea problema datei de prăznuire, căci în calendarul 

nostru încă nu fusese trecut. Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, în lucrările sesiunii de toamnă, pentru 

evlavia poporului faţă Sfântul Luca, a hotărât ca acest 

sfânt să fi e trecut și în calendarul românesc, la data de 11 

iunie. Astfel, în data de 14 octombrie, după sfânta liturghie, 

am scos spre închinare moaștele acestui sfânt tămăduitor.  

Nu întâmplător în acest an, dedicat Tainei Sfântului Maslu 

și al vizitării bolnavilor, iată că în biserica noastră sosește 

acest mare sfânt, să fi e spre ajutorul oamenilor bolnavi și ca 

ocrotitor al chirurgilor. 
Preot Paroh Dinu Pompiliu

Cine este 
Sfântul Luca 
al Crimeii?

I se mai spune și Sfântul Luca - Arhiepiscopul 

Simferopolului, Sfântul Luca -Doctorul, Sfântul Luca 

- Arhiepiscopul Crimeii sau Sfântul Luca - ocrotitorul 

chirurgilor și este enumerat în rândul «doctorilor fără de 

arginţi».

Odrăslit de meleaguri rusești, Sfântul Luca al 

Crimeii  este un sfânt al veacului nostru, fi ind mai 

întâi medic al trupului (chirurg), iar mai apoi medic 

și al sufl etelor (arhiepiscop). A trăit între anii 1877 și 

1961, iar întreaga lui viaţă se poate rezuma în câteva 

din cuvintele sale: «Am iubit pătimirea, fi indcă minunat 

curăţește sufl etul.»

Sfântul Luca al Crimeii a fost un ierarh mărturisitor 

ce a pătimit mult pentru dragostea și credinţa lui în 

Hristos în temniţele comuniste. Născut într-o familie 

princiară, sfântul a fost un bun chirurg și profesor 

universitar, iar în cele din urmă, unul dintre marii 

predicatori ai secolului nostru.

În plină teroare bolșevică, un chirurg de excepţie 

refuză să opereze fără icoana Maicii Domnului pe 

peretele sălii. Episcopul chirurg Luca Voino-Iasenetki, 

mărturisitor al credinţei în Hristos și titan al știinţei 

deopotrivă, oferă lumii contemporane o minunată lecţie 

de jertfi re de sine, de slujire a semenilor și de sfi nţenie.
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Pe întreg cuprinsul Rusiei circulă un tren aparte, pe care 

îl așteaptă cu răbdare mulţi bolnavi în nădejdea tămăduirii. 

Trenul este o clinică medicală mobilă cu centru de 

consultare și diagnosticare. Un preot călătorește împreună cu 

o echipă de doctori și asistente medicale în întreaga Rusie 

și oferă servicii medicale și spirituale celor afl aţi în nevoie. 

Serviciile sunt oferite gratuit, în amintirea sfântului Luca al 

Crimeii, cunoscut drept «doctor fără de arginţi». 

Un tren dedicat Sfântului Luca, chirurgul din Simferopol

Preasfi nția Voastră,

Cu nespusă bucurie Vă mulțumim pentru aprecierea pe care ați avut-o față de poporul român și față de credincioșii parohiei 

Șerban Vodă din București, pe care ați vizitat-o în data de 8 aprilie 2011, la pomenirea slăvitului praznic al Intrării în Ierusalim 

a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumim pentru cuvântul duhovnicesc pe care ni l-aţi adresat atunci, la 

fi nalul Sfi ntei Liturghii, în biserica noastră parohială.

Încă de atunci v-am adus la cunoștință dorința poporului dreptcredincios de a avea o părticică din moaștele Sfântului Luca 

al Crimeii. Fără de margini este bucuria cu care venim înaintea Preasfi nției Voastre prin domnul Călin Bultoc, rugându-vă să ne 

oferiţi, cu binecuvântare arhierească și act de donație, moaștele acestui mare Sfânt al pravoslavnicei Biserici Ruse. Vă făgăduim 

să dezvoltăm în capitala României cultul Sfântului Arhiepiscop Luca, prăznuit în data de 11 iunie, aşa cum Biserica noastră 

îl prăznuieşte, la începutul Postului Crăciunului (15 noiembrie), şi pe Sfântul Paisie Velicicovsky, originar din Poltava, 

luminatul stareţ al Mânăstirii Neamţ. 

Poporul nostru are o mare evlavie față de Sfântul Luca, doctorul fără de arginți și făcătorul 

de minuni, care s-a născut în Crimeea în aprilie 1877, același an și aceeași lună în care Rusia 

Imperială începea, alături de Principatele Române Unite, războiul de independenţă de sub jugul 

păgân al Imperiului Otoman. Binecredincioşii creştini au auzit de numele bun al acestui sfânt şi 

de persecuţiile pe care le-a suferit din partea regimului ateu comunist, regim care a legat cu lanţuri 

atât Biserica Ortodoxă a Rusiei, cât şi Biserica Ortodoxă a României. Cărţile scrise de sfântul 

mărturisitor Luca şi despre viaţa lui curată au fost traduse în limba română şi se afl ă în casele 

credincioşilor noştri.

Vă aducem pe această cale smerită mulţumire pentru dragostea pe care o arătaţi pentru noi şi ne 

rugăm pentru un drum luminos în calea Arhieriei Voastre, ca „să păstoriți toată turma, întru care 

Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu 

însuşi sângele Său” (Faptele Apostolilor 20, 28), aşa cum ne învaţă pe noi Sfântul Luca, doctorul şi 

evanghelistul, al cărui nume l-a purtat şi Sfântul doctor şi Arhiepiscop al Crimeii.

Socotim darul Preasfi nţiei Voastre ca pe un semn de mare preţ, care va întări legătura în Hristos dintre 

popoarele rus şi român. Aşteptăm cu nerăbdare momentul în care vă veţi întoarce în biserica noastră.

Cu fi ască supunere,

Protoiereu Dinu Pompiliu

Preasfi nției Sale, Preasfi nțitului Părinte Augustin,

Episcop de Gorodeț și Vetlujsky
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Sărbătorim din nou Nașterea 

Domnului! Ziua aceasta în care ni s-a 

descoperit taina cea din veac ascunsă” 

(Romani 16, 25; Coloseni 1, 26), zi în 

care Biserica ne propune să medităm 

adânc asupra acestui eveniment. 

Taina aceasta de îngeri neștiută era: 

că într-o zi Dumnezeu Se va întrupa 

între oameni precum prevestise „în 

chip umbrit” proorocul Isaia, că 

„la plinirea vremii” o fecioară va 

naște în ciuda și împotriva legilor 

naturale ale nașterii oamenilor, deci 

pe cale minunată, supranaturală, 

un fi u al cărui nume va fi  Emanuel 

(Isaia 7, 14), care se tâlcuiște „cu noi 

este Dumnezeu”.

Taina aceasta era că El, Cel 

vechi de zile, Cel fără de început 

și fără sfârșit va veni să fi e ca 

oamenii, să trăiască printre ei, să 

trăiască viaţa lor plină de nevoi și 

lipsuri, să se arate solidar cu ei. Va 

veni să-i înveţe despre Sine, despre 

ei, despre rostul lor pe pământ și 

să le vorbească despre existenţa 

lor veșnică, existenţă care trebuie 

pregătită de aici, prin fapte bune, 

har și credinţă. 

Acest eveniment unic îl sărbătorim 

noi de Crăciun, întâmpinându-l cu 

sufl etul plin de emoţie, inundat de o 

lumină lăuntrică, lumină care dă sens, 

dă înţeles vieţii noastre. Căci prin 

Nașterea Domnului, „răsărit-a lumii 

lumina cunoștinţei”.  

În aceste zile ne-a trimis 

Dumnezeu pe Fiul Său ca să ne scoată 

de sub puterea întunericului și sa ne 

strămute în Împărăţia Fiului iubirii 

Sale (Coloseni 1, 13). 

Toate învăţăturile despre venirea 

Fiului lui Dumnezeu în lume se afl ă 

în depozitarul Bisericii, învăţături pe 

care noi, preoţii, suntem chemaţi 

să le propovăduim în toate zilele. 

Se naște întrebarea fi rească: cum 

trăim noi taina credinţei? Suntem 

noi conștienţi și responsabili că 

Dumnezeu s-a făcut om și s-a 

sălășluit întru noi? Mai facem 

noi dovada că am văzut slava Lui, 

„slavă ca a unuia născut din Tatăl, 

plin de har și de adevăr”? (Ioan 

1, 14) Mai sunt faptele noastre 

vrednice, ca ale înaintașilor noștri? 

Nu cumva din pricina noastră se 

hulește numele lui Dumnezeu 

printre neamuri? (Romani 2, 24). 

Iată de ce credincioșii trebuie să fi e 

printre cei mai buni în cuvinte și în 

fapte, preoţi și mireni, să ne păstrăm 

aproape de biserica strămoșească, 

aceea care ne mântuiște de 2000 

de ani și care ne-a trimis adevărata 

învăţătură, adevăratele tradiţii în 

care întreg neamul românesc a trăit 

de la formarea lui până azi. 

Preot Paroh Dinu Pompiliu

„Şi cuvântul trup s-a făcut”



Imagine din Sfântul Altar

Biserica Șerban Vodă, vedere din cafas

Cu mic, cu mare, întreaga 
comunitate se roagă și ridică sălciile 

spre a fi  sfi nţite Părinţii bisericii săvârșesc slujba de sfi nţire a sălciilor

Cu biserica împodobită de mare sărbătoare, credincioșii 
întâmpină Floriile

Toţi credincioșii așteptă cu bucurie 
binecuvântarea preoţilor și stropirea 

cu agheazmă

Sfi nţirea sălciilor în curtea bisericii

Prezentăm pe scurt câteva imagini din activitatea anului 2012. Ele în mod special se leagă de Săptămâna Patimilor, de 

Sărbătoarea Paștelui, de hramul Adormirii Maicii Domnului, de primirea marelui odor pe care îl reprezintă moaștele Sfântului Luca 

al Crimeii și de hramul Sfântului Paisie de la Neamţ. Cu aceste ocazii am fost vizitaţi de prieteni dragi ai parohiei noastre, oameni 

duhovnicești și de poporul lui Dumnezeu, care, în număr din ce în ce mai mare, a participat cu bucurie la slujbele bisericii împodobite 

de sărbătoare. 

Floriile 2012 în Parohia Şerban Vodă - 8 Aprilie 2012

Anul 2012 în imagini



Drumul anafurei catre Sfântul Altar 
pentru sfi nţire

Pe Tine Te lăudăm

Cu stâlpări de sălcii și ramuri 
de fi nic întâmpinând pe Mirele 

Bisericii

Interiorul bisericii, vedere dinspre Sfntul Altar

Vedere dinspre Sfântul Altar în timpul Sfi ntei Liturghii

Imagine din Sfântul Altar în 
timpul rostirii Crezului

Ieșirea cu Sfi ntele Daruri

Anul 2012 în imagini



Molitva pentru credincioșii veniţi să se 
spovedească

Sfântul Epitaf

Cu mic, cu mare, ne unim cu Hristos

Domnul și 
Dumnezeul nostru 

Iisus Hristos, cu harul 
și cu îndurările iubirii 
Sale de oameni, să te 
ierte pe tine fi ule (N) 
și să-ţi lase ţie toate 

păcatele”

Cântările Prohodului în jurul Sfântului Epitaf

Cântările Prohodului vibrând 
în inimile tinerilor

Biserica pregătindu-și azi 
enoriașii de mâine

Florile nevinovăţiei

Biserica îndoliată în Vinerea Mare

Prohodul Domnului în Parohia   

inovăţieiC i i H i

Anul 2012 în imagini



Icoana făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului, îndoliată

Vinerea Mare pe străzile din cartier

Preasfi nţitul Varlaam Ploieșteanul, propovăduind Cuvântul lui 
Dumnezeu în Biserica Șerban Vodă

Procesiunea din Vinerea Mare

Slujba Prohodului Domnului, vedere din cafasul bisericii

Cântând Prohodul, doamnele din 
biserică retrăiesc durerea femeilor 

mironosiţeProcesiunea Prohodului Domnului

  Şerban Vodă - 13 Aprilie 2012 Anul 2012 în imagini



În timpul Canonului Sâmbetei 
Celei Mari

Sfânta Lumină sosită cu câteva ore în urmă de la Ierusalim 
și întâmpinată la aeroport de părintele Dinu

Hristos a Înviat!

Poporul lui Dumnezeu ascultând cu emoţie Pastorala de Înviere

Începe Sfânta Liturghie din noaptea 
Învierii, moment unic al anului 

bisericesc, la care nimeni n-ar trebui să 
lipsească

Veniţi de luaţi Lumină!

Învierea Domnului în Parohia   Anul 2012 în imagini



Cinei Tale Celei de Taină astăzi, 
Fiului lui Dumnezeu, 

părtaș mă primește

Salutul preotului, la care întreaga biserică răspunde în cor - 
„Adevărat a înviat!”

Evanghelia Învierii - „La început 
era Cuvântul și Cuvântul era 

la Dumnezeu și Dumnezeu era 
Cuvântul”

Ridica-voi ochii mei 
la Ceruri...

Ieșirea cu Sfi ntele Daruri la Sfânta 
Liturghie din noaptea Învierii

Credincioșii participând la Sfânta Liturghie

Hristos în mijlocul nostru

Lumina lui Hristos luminează tuturor

  Şerban Vodă - 15 Aprilie 2012 Anul 2012 în imagini



Imaginea Adormirii Maicii Domnului 
redată în Sfânta Evanghelie a bisericii 

noastre

Slujba Prohodului Maicii Domnului, 
vedere din cafas

Popas duhovnicesc pe străzile din 
parohie

Procesiunea mișcă și atrage și sufl ete 
afl ate încă în afara bisericii ortodoxe

Un moment emoţionant în debutul procesiunii, scoaterea icoanei 
Adormirii Maicii Domnului

Parastasul pentru toţi cei adormiţi
În fruntea procesiunii, Sfânta Evanghelie și sfi ntele moaște, 

nepreţuite odoare ale bisericii noastre

Hramul Adormirea Maicii   Anul 2012 în imagini

Copiii bisericii, înaintemergători



Slujba Litiei din seara Prohodului Maicii Domnului

Coliva pentru ctitorii adormiţi ai 
bisericii noastre, care au știut să-și 

scrie numele în Cartea Vieţii

Procesiune pe străzile cartierului

La întoarcerea din procesiune toţi credincioșii au trecut din nou pe sub Sfântul 
Epitaf așezat pe baldachin

Prohodul Maicii Domnului

Oaspeţi de onoare și totodată adevăraţi prieteni ai parohiei 
noastre, Părintele Arhimandrit Veniamin Goreanu și Părintele 

Arhimandrit Timotei Aioanei cântând Prohodul Maicii Domnului

În jurul Sfântului Epitaf cântând Prohodul Maicii Domnului

  Domnului - 15 August 2012 Anul 2012 în imagini



Preasfi nţitul Varlaam Ploieșteanul 
slujind la Sfânta Liturghie

Bucurii și emoţii la slujba de seară

Biserica împodobită în așteptarea slujbei de Priveghere, Litie și Acatist

Patru diaconi prieteni ai bisericii noastre, părintele diacon 
Constantin, părintele diacon Traian, părintele diacon Vlad și 

părintele diacon Ioan

Imagine de la Sfânta Liturghie a zilei de 15 
noiembrie

Pâinea, grâul, vinul și untdelemnul 
pregătite pentru a fi  binecuvântateLa ceas de sărbatoare 

Hramul Sfântului Paisie de   Anul 2012 în imagini



Oaspeţi aleși dau răspunsurile 
la strană

Oaspeţi de onoare ai bisericii

Vedere din cafas

Gătite ca de nuntă, bisericii noastre i-au călcat pragul mulţi preoţi 
prieteni ai parohiei Șerban Vodă

Mișcătoare a fost prezenţa părintelui diacon Cristian, ţinând 
în mână cârja arhierească, a părintelui diacon Constantin, care 
ne-a încântat cu glasul său, dar mai ales a părintelui diacon 
Ionuţ Simion, fost cântăreţ al bisericii noastre, de curând 
hirotonit diacon, căruia întreaga comunitate îi dorește păstorire 
după placul lui Dumnezeu, putere de muncă, dragoste de turmă, 
răbdare și cuvânt cu putere multă!

Părintele arhidiacon Mihail Bucă 
dând răspunsuri la strană cu un grup 

de tineri Momente unice în parohia noastră, pe care ni le dorim cât mai dese

V d di f

  la Neamţ - 15 Noiembrie 2012 Anul 2012 în imagini



Racla cu moaștele Sfântului Luca

Lângă icoana sfântului Paisie de la Neamţ va sta de acum înainte 
și cea a sfântului Luca

Momentul în care părinţii bisericii 
scot din Sfântul Altar sfi ntele moaște 

ale Sfântului Luca al Crimeii

Sfântul doctor fără de arginţi Luca al 
Crimeii

La Sfânta Litughie din 14 Octombrie părinţii bisericii au îmbrăcat 
veșmintele de mare sărbătoare

Credincioși sărutând moaștele Sfântului Luca de Simferopol

Moaștele Sfântului Luca al Crimeii
Sfi ntele moaște, așezate într-o raclă deosebită, sunt puse pe 

baldachinul special amenajat

Anul 2012 în imagini

Aducerea moaştelor Sfântului Luca al Crimeii - 14 Octombrie 2012
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Mulţumiri speciale
Mulţumim pe această cale domnului 

Primar General Sorin Oprescu pentru 
sprijinul acordat atât Așezămintelor Sociale, 
cât și picturii bisericii. De asemenea, 
mulţumim domnului Radu Negrei și 
doamnei Rodica Nimara, fără sprijinul 
cărora nu am fi  putut continua. Mulţumim, 
de asemenea, domnului primar Cristian 
Popescu Piedone, care a sprijinit cu 
50.000 lei lucrările de pictură. 

Noutăţi în biserica Şerban Vodă

Tot în acest an s-au continuat lucrările la „Centrul Social Șerban Vodă”, pentru care am turnat deja placa dintre parter și primul etaj. 
În fotografi e puteţi vedea imaginea acestui vis frumos care, cu ajutorul lui Dumnezeu, prinde contur. Abia așteptăm clipa când întreaga 
comunitate ne vom bucura de aceste așezăminte.

Anul acesta au continuat lucrările de pictură a sfântului lăcaș. Publicăm câteva imagini reprezentative și mulţumim pe 
această cale celor care au binevoit să ajute la continuarea acestei picturi.

De asemenea, cu ocazia zilei de 15 August, în biserică s-a montat parţial catapeteasma. Am pregătit toate materialele 
pentru ca în acestă iarnă pictorul nostru, domnul Codrescu Daniel, să lucreze la pictura catapetesmei. Este vorba despre 51 de 
icoane pictate în foiţă de aur de 24 k. Aceste icoane se vor realiza cu sprijinul credincioșilor. Cei care doresc să picteze icoana 
unui sfânt, a unui prooroc sau o icoană împărătească o pot face prin donaţie directă. De asemenea, în biserică se găsește și 
planșa de mai jos, unde puteţi verifi ca ce icoane disponibile mai există, precum și pe cele deja donate, precum și preţul fi ecărei 
icoane. Această planșă vă ajută să identifi caţi dacă sfântul sau proorocul sau scena dumneavoastră de sufl et mai pot fi  pictate din 
contribuţia dumneavoastră.
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 venit, din nou, Crăciunul! Sunt 

multe luminiţe peste tot (de-ar fi  

și-n sufl etele noastre tot atâtea!), 

sunt colinde, sunt daruri și mult 

miros de brad și totuși, în fi ecare an - fără 

excepţie - aceste zile dinaintea Nașterii 

îmi sunt întodeauna umbrite de tristeţi. 

Îmi vin pe rând în minte atâtea chipuri 

în suferinţă, atâtea lipsuri în atâtea case, 

atâta frig, atâta boală și singurătate și-

atâtea mâini întinse tremurând, încât 

și globurile pentru pom îmi par prea 

mult, și ambalajele cadourilor o risipă, și 

haina de pe mine îmi pare în plus când 

știu că sunt în jurul meu – cum spune 

și colindul din bătrâni - atâtea „bordeie 

fără foc” în Ajun de Crăciun!

Nu vreau să întristez pe nimeni 

în aceste zile de mare Sărbătoare – 

Nașterea Mântuitorului nu poate fi  

decât o nesfârșită bucurie – vreau doar 

să vă fac tuturor o învitaţie. Și nu una 

oarecare, ci una cu totul aparte. Până 

la momentul învitaţiei, însă, merită 

amintit faptul că acești săraci, bolnavi, 

bătrâni sau oropsiţi ai vieţii nu apar doar 

acum, de Crăciun și nici nu dispar odată 

cu el, ci, așa cum Însuși Mântuitorul 

spunea, pe săraci pururea îi avem cu noi. 

Că de Sărbători durerea lor mă lovește 

mai mult, e-adevărat, recunosc, însă ei 

sunt mereu printre noi, ne împiedicăm 

adesea de ei și fără să clipim îi ignorăm, 

uitând cu desăvârșire că Hristos cu ei 

se identifi că și nu cu noi, cei cu mesele 

pline, cu cadourile frumos ambalate și 

cu beteala strălucind pe crenguţe. Nu la 

noi în palate se va naște mâine Hristos, 

căci nici acum 2000 de ani n-a căutat 

palat. Cred, deci, că anul acesta va trebui 

Temeiuri scripturistice
ale milosteniei voluntariatului 
şi facerii de bine
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să plecăm noi în căutarea ieslei sărace 

în care se va întrupa Mântuitorul, să-L 

căutăm, așadar, în cele mai prăpădite 

lăcașuri, în cele mai înfrigurate bordeie, 

lângă cele mai amărâte sufl ete și nu mă 

îndoiesc nicio clipă că, acolo unde vom 

aduce un medicament, o pătură sau un 

blid de mâncare, un colind și-o sinceră 

strângere de mână, acolo, anul acesta, se 

va naște și pentru noi Hristos!  

Și pentru că, fi resc, și Crăciunul 

va trece, noi trebuie să facem în așa 

fel încât pe toţi acești săraci să ni-i 

ţinem aproape, să ni-i facem prieteni 

și vânzători de untdelemn. Iar Biserica 

noastră, tocmai pentru a veni în ajutorul 

comunităţii sale, se luptă de câţiva ani cu 

înălţarea Așezămintelor Sociale Șerban 

Vodă, de unde vor veni multe mângâieri 

pentru cei afl aţi în nevoi. Și nu doar de 

Crăciun, ci-n fi ecare clipă de nevoie.

Și chiar dacă suntem abia la 

nivelul parterului în ceea ce privește 

construcţia propriu-zisă, noi nu stăm 

pe loc, ci de pe acum trebuie să lucrăm 

pentru realizarea acestui proiect 

extraordinar. Nu sunt multe parohiile 

cu iniţiativa unui asemenea așezământ, 

iar noi suntem privilegiaţi de-a dreptul 

pentru că Dumnezeu ne-a ales să fi m 

contemporanii acestei măreţe realizări. 

Cum privilegiaţi suntem că putem 

picta, în cartierul nostru sau în parohie, 

sau în biserica pe care o iubim, o icoană 

sau putem plăti un vitraliu sau putem 

imortaliza în frescă icoana unui sfânt pe 

care îl iubim. Peste zece ani, chiar dacă 

vom dori, această ocazie unică nu se va 

mai repeta. Fiecare are un timp al lui și 

fi ecare o anumită chemare, la un anumit 

moment. Acum e, așadar, momentul cel 

mai nimerit pentru a ne implica fi ecare, 

după talanţii pe care Dumnezeu ni i-a 

dăruit, în lucrările bisericii noastre. 

Iar invitaţia mea aceasta era, 

o  invitaţie la voluntariat. O invitaţie 

la a ne oferi. A ne oferi pe noi înșine, 

prin ceea ce avem mai de preţ – prin 

timp, prin cunoștinţe de specialitate, 

prin bani, prin recomandări, prin 

orice, căci orice oferim voluntar, lui 

Dumnezeu direct îi oferim. 

Cât despre voluntariat sunt 

atâtea lucruri de spus! Voi încerca, în 

următoarele numere ale Buletinului 

Parohial, să abordez problema 

voluntariatului din mai multe puncte 

de vedere, cum ar fi  câteva motive 

pentru a deveni voluntar, benefi cii ale 

voluntariatului, ce anume înseamnă să 

fi i voluntar, care este cadrul legal pentru 

aceasta formă de muncă, proiectul de 

lege prin care anii de voluntariat ar 

putea fi  calculaţi la vechimea în muncă, 

ce presupune un contract de voluntariat 

și multe alte aspecte, însă în acest 

număr vreau să încep prin a argumenta 

susţinerea voluntariatului prin câteva 

temeiuri scripturistice:

1. Pildele lui Solomon – 11:24 “Unul 

dă mereu și se îmbogăţește, altul se 

zgârcește afară din cale și sărăcește”

2. Ecclesiastul – 11:1 “Aruncă pâinea 

ta pe apă, căci o vei afl a după multe zile”

3. Isaia – 58:10 „Dacă dai pâinea ta 

celui fl ămând și tu saturi sufl etul amărât, 

lumina ta va răsări în întuneric și bezna 

ta va fi  ca miezul zilei.”

4. Întâia Epistolă Sobornicească 

a Sfântului Apostol Petru – 4:10 

„După darul pe care l-a primit fi ecare, 

slujiţi unii altora, ca niște buni iconomi 
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ai harului celui de multe feluri al lui 

Dumnezeu” 

5. Sfânta Evanghelie după Luca 

- 6:35 „Ci iubiţi pe vrăjmașii voștri 

și faceţi bine și daţi cu împrumut, 

fără să nădăjduiţi nimic în schimb, și 

răsplata voastră va fi  multă și veţi fi  fi ii 

Celui Preaînalt, că El este bun cu cei 

nemulţumitori și răi”

- 6:36 „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl 

vostru este milostiv”

- 6:38 „Daţi şi se va da. […] căci cu ce 

măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va 

măsura. ”

6. Epistola către Efeseni a Sfântului 

Apostol Pavel – 2:10 “Pentru că a 

Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos 

Iisus spre fapte bune, pe care 

Dumnezeu le-a gătit mai 

înainte, ca să umblăm întru ele.”

7. Sfânta Evanghelie după 

Matei – 9:37 “Atunci a zis 

ucenicilor Lui: Secerișul e mult, 

dar lucrătorii sunt puţini.

8. Sfânta Evanghelie după 

Matei – 25:35 “Căci fl ămând 

am fost și Mi-aţi dat să 

mănânc; însetat am fost și Mi-

aţi dat să beau; străin am fost și 

M-aţi primit”

9. Sfânta Evanghelie după Matei - 

25:40 „Iar Împăratul, răspunzând, va 

zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât 

aţi făcut unuia dintr-acești fraţi ai Mei, 

prea mici, Mie Mi-aţi făcut”

10. Faptele Sfi nţilor Apostoli – 20:35 

“Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-

vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi 

și să vă aduceţi aminte de cuvintele 

Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit 

este a da decât a lua.”

11. Epistola către Coloseni a 

Sfântului Apostol Pavel – 3:23, 24 

“Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca 

pentru Domnul și nu ca pentru oameni, 

Bine știind că de la Domnul veţi primi 

răsplata moștenirii; căci Domnului 

Hristos slujiţi.”

12. Epistola către Coloseni a 

Sfântului Apostol Pavel – 3:12-

17 „Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleși ai lui 

Dumnezeu, sfi nţi și prea iubiţi, cu 

milostivirile îndurării, cu bunătate, cu 

smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-

răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii și 

iertând unii altora, dacă are cineva vreo 

plângere împotriva cuiva; după cum și 

Hristos v-a iertat vouă, așa să iertaţi și 

voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-

vă întru dragoste, care este legătura 

desăvârșirii. Și pacea lui Hristos, întru 

care aţi fost chemaţi, ca să fi ţi un singur 

trup, să stăpânească în inimile voastre; și 

fi ţi mulţumitori. Cuvântul lui Hristos să 

locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-

vă și povăţuiţi-vă între voi, cu toată 

înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre 

lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, 

în laude și în cântări duhovnicești. Orice 

aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate 

să le faceţi în numele Domnului Iisus 

și prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-

Tatăl.”

13. Epistola către Tit a Sfântului 

Apostol Pavel – 3:8 “Vrednic de crezare 

este cuvântul, și voiesc să adeverești 

acestea cu tărie, pentru ca acei ce au 

crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fi e 

în frunte la fapte bune. Că acestea sunt 

cele bune și de folos oamenilor.”

14. Epistola întâia către Tesaloniceni 

a Sfântului Apostol Pavel – 5:15 “Luaţi 

seama să nu răsplătească cineva cuiva 

răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele 

bune unul faţă de altul și faţă de toţi.”

15. Întâia epistolă sobornicească a 

Sfântului Apostol Ioan – 3:18 “Fiii mei, 

să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci 

cu fapta și cu adevărul.”

16. Epistola a doua către Corinteni 

a Sfântului Apostol Pavel - 9:7-9 

“Fiecare să dea cum socotește cu inima 

sa, nu cu părere de rău, sau de silă, 

căci Dumnezeu iubește pe cel care dă 

cu voie bună. Și Dumnezeu poate să 

înmulţească tot harul la voi, ca, având 

totdeauna toată îndestularea în toate, 

să prisosiţi spre tot lucrul bun, precum 

este scris: „Împărţit-a, dat-a săracilor; 

dreptatea Lui rămâne în veac”.”

17. Epistola întâia către 

Corinteni a Sfântului Apostol 

Pavel – 9:17-19 “Căci dacă fac 

aceasta de bună voie, am plată; 

dar dacă o fac fără voie, am 

numai o slujire încredinţată. 

Care este, deci, plata mea? Că, 

binevestind, pun fără plată 

Evanghelia lui Hristos înaintea 

oamenilor, fără să mă folosesc 

de dreptul meu din Evanghelie. 

Căci, deși sunt liber faţă de toţi, 

m-am făcut rob tuturor, ca să dobândesc 

pe cei mai mulţi.”

18. Epistola către Galateni a 

Sfântului Apostol Pavel – 6:10 – „Deci, 

dar, până când avem vreme, să facem 

binele către toţi, dar mai ales către cei de 

o credinţă cu noi”

19. Epistola către Galateni a 

Sfântului Apostol Pavel 5:13-14 “Căci 

voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; 

numai să nu folosiţi libertatea ca prilej 

de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia 

prin iubire. Căci toată Legea se cuprinde 

într-un singur cuvânt, în acesta: Iubește 

pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Nectarie Pavel
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I.

La sfârșit de noiembrie 2012, la invitaţia doamnei 

profesoare de Religie Cârstoiu Minodora, de la Școala 103 

Vigoniei - (școala din cartierul pe care îl păstoresc) am luat 

parte la o activitate inter-disciplinară cu tema: ,,Biserica 

Șerban – Vodă, trecut, prezent și viitor’’, alături de doamna 

profesoară de Religie și de doamna profesoară de Istorie, 

Cosoveanu Aurelia și de copiii claselor a VI-a A și a IV-a 

C. Discuţia a fost deschisă de doamna profesoară de Istorie, 

vorbind despre importanţa Zilei Naţionale a României 

precum și despre importanţa momentului 1 Decembrie 1918.

Foarte interesant a fost momentul când doamna 

profesoară de Istorie a făcut un scurt istoric al cartierului, 

când ne-am reîntors cu toţii în urmă cu mai bine de cincizeci 

de ani. Ca importanţă majoră între celelalte instituţii, biserica 

Șerban – Vodă din cartier a ocupat un loc de cinste. 

Doamna profesoară de Religie, Cârstoiu Minodora, 

a vorbit despre istoricul bisericii, începând cu anul 1940 

când a luat fi inţă această parohie, 

sub arhipăstorirea vrednicului de 

pomenire, Patriarhul Nicodim 

Munteanu.

Descrierea evenimentelor a 

continuat cu amenajarea unei capele, 

în anul 1941, construirea unei alte 

capele din lemn în anul 1942, urmând 

ca pe data de 22 august 1943 să se 

pună temelia noii Biserici Șerban 

– Vodă, denumită după numele comunei cu același nume, 

care acum cincizeci de ani era o localitate distinctă de orașul 

București, care se întindea până în zona Cimitirului Belu.

S-a accentuat faptul că această nouă biserică de piatră 

a devenit cu timpul neîncăpătoare, mai ales după momentul 

decembrie 1989, motiv pentru care preoţii bisericii împreună 

cu mulţimea credincioșilor s-au hotărât să zidească o nouă 

și mai măreaţă biserică, pentru a răspunde 

nevoilor bisericești actuale, piatra de temelie 

fi ind pusă în anul 2001.

În încheiere am luat și eu cuvântul 

vorbind copiilor și profesorilor despre 

activitatea Sfântului Apostol Andrei pe 

teritoriul patriei noastre, despre hramurile 

bisericii (Adormirea Maicii Domnului, 

Sfântul Paisie de la Neamţ, Sfântul Nicolae) 

vorbind și despre viaţa și nevoinţele Sfântului 

Ierarh chirurg, doctor fără de arginţi, Luca al Crimeii, din 

ale cărui sfi nte moaște păstrăm și noi o particică în sfânta 

biserică.

Copiii au ascultat foarte atenţi ceea ce s-a discutat, 

participând activ prin completările făcute de ei și prin 

răspunsurile la întrebări. Bucuria se citea pe faţa tuturora. 

M-am despărţit de copilași invitând-i să ia parte la activităţile 

bisericii legate de sărbătoarea Nașterii Domnului și să 

întâmpine acest mare praznic spovediţi și împărtășiţi, așa cum 

am procedat în fi ecare an.

II.

Cu ocazia concertului de colinde susţinut de ,,Corala 

Sfântul Apostol Andrei’’, a preoţilor și teologilor din 

București, mai mulţi elevi ai Școlii 103 Vigoniei s-au gândit 

să-mi întoarcă vizita la biserică. Pentru toţi a fost un moment 

emoţionant, bucurându-ne de minunatele armonii divine, iar 

pe de altă parte ne-am bucurat de revedere și de hotărârea pe 

care am luat-o de a organiza împreună, în biserică, festivităţile 

școlare legate de sărbătorile de iarnă (colinde, piesa de teatru 

,,Irozii’’).

Pr. Chiriţă Adrian

Alături de copiii Şcolii 103
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Milostenia - untdelemnul
candelelor noastre nestinse

Se spune că un pictor bisericesc, 
fi ind solicitat să picteze imaginea 
Infricoșatei Judecăţi, a refuzat catego-
ric, pe motiv că nu poate surprinde în 
culori întâlnirea cutremurătoare dintre 
Hristos și lume, dintre Cer și Pământ. 
Totuși, la unele mănăstiri și biserici, 
imaginea Judecăţii de Apoi o întâlnim 
pictată în pridvor, pe peretele din dreap-
ta, cu următorul registru: sus- lumină 
și bucurie, jos – întuneric și scrâșnirea 
dinţilor. Această imagine nu ar trebui să 
ne inducă o stare de teamă și de descu-
rajare, ci ar trebui să ne conducă spre 
scopul ei pedagogic foarte important, 
și anume: să ne amintească permanent, 
că, dacă aici, pe Pământ, vom lucra după 
voia Domnului, ne vom face părtași ai 
Împărăţiei lui Dumnezeu, iar dacă vom 
rămâne legaţi de lume și de păcat, ne 
vom chinui în Iad. 

Criteriul esenţial al Judecăţii va 
fi  mărturia virtuţii iubirii concretizate 
sau nu în faptele milosteniei creștine. 

Iubirea aproapelui reprezintă pre-
ţuirea și punerea în valoare a chipului 
divin din om. Alterat prin păcat, chipul 
lui Dumnezeu în om se reface prin ha-
rul dumnezeiesc, prin credinţă și fapte 
bune. Așadar mântuirea nu se câști-
gă fără contribuţia noastră (credinţa 
și milostenia) la lucrarea harului. Este 
sugestivă în iconografi e imaginea cu 
Hristos-Dumnezeu care stă și bate la 
ușa fără mâner: „Iată, stau la ușă și bat; 
de va auzi cineva glasul Meu și va des-
chide ușa, voi intra la el și voi cina cu el 
și el cu Mine”(Apoc. 3, 20). Așadar cine 

are iubire milostivă faţă de semenul său, 
preţuiește chipul lui Dumnezeu sălăș-
luit în acesta și, totodată, redă chipului 
divin din sine frumuseţea paradisiacă. 
Prin urmare, creștinul trebuie să-și ma-
nifeste milostenia în mod egal, faţă de 
toţi semenii: “Milostenia trebuie făcută 
tuturor deopotrivă: rudelor și celor stră-
ini, prietenilor și vrăjmașilor, într-un 
cuvânt oricui are nevoie de milostenie; 
căci adevărata dragoste se milostivește 
și de vrăjmașii afl aţi în nevoi, ea nu ca-
ută la faţă, ci la lipsuri”.

Solomon zice: „Cel ce miluiește 
pe sărac, împrumută pe Dumnezeu” 
(Pilde 19, 17). Adică, fi indcă cei bo-
gaţi nu împrumută bucuroși banii fără 
o îndestulătoare chezășie și siguranţă, și 
în multe chipuri fi ind închiși spre com-
pătimire, umblă numai după câștig, de 
aceea Însuși Dumnezeu Se dă amanet 
și chezaș pentru cei săraci. „Încrede-te 
în Mine, zice El, împrumută-Mă pe 
Mine; Eu îţi voi întoarce însutit ceea ce 
tu dai săracilor”.

Milostenia nu se preţuiește după 
mărimea darului, ci după socotinţa cea 
bună a dătătorului. Suntem tentaţi cu 
toţii să spunem că suntem săraci. Dar 
nu suntem mai săraci decât văduvele 
acelea, care atât de mult au întrecut pe 
cei bogaţi. Poate nu ai tu însuţi cele de 
trebuinţă, dar nu ești mai nevoiaș de-
cât pomenita văduvă, care, deși se afl a la 
marginea sărăciei, așteptând moartea și 
înconjurată de un cârd de copii, totuși 
n-a cruţat merinda sa cea mică și pen-
tru aceea, în sărăcia ei, a câștigat o bo-
găţie nemăsurată, a prefăcut acel pumn 
de făină al său într-un hambar mare, 

ulciorașul într-un butoi și puţinul său 
într-un izvor îmbelșugat.

Însă cât de mult trebuie să dăm? 
Dăm cât putem. “De ai un ban, cumpără 
cu dânsul cerul, nu pentru că cerul este 
așa de ieftin, ci pentru că Dumnezeu 
este așa plin de iubire” (Sf. Ioan Gură de 
Aur). Dar dacă tu nu ai măcar un ban, 
atunci dă un pahar de apă rece, căci „cel 
ce va adăpa pe unul dintre acești mici 
numai cu un pahar de apă rece, nu-și va 
pierde plata sa” (Matei 10, 42).

Milostenia nu se judecă după 
măsura posibilităţii, ci după voinţa cea 
bună. De aceea, văduva din Evanghelie, 
cu cei doi dinari ai săi, a întrecut pe cei 
bogaţi (Marcu 12, 42); iar altă vădu-
vă, cea din Sarepta, a primit pe omul 
lui Dumnezeu, Ilie, deși avea numai 
o mână de făină într-o oală și puţin 
untdelemn într-un ulcior (III Regi 17, 
12). Și niciuna dintre acestea nu au fost 
oprite de sărăcie de la această faptă 
bună. Așadar, să nu aducem pricini de 
prisos și nefolositoare, căci nu se cer da-
ruri mari, ci numai multă bunăvoinţă.

Să ne aducem aminte ce i se spu-
ne bogatului căruia i-a rodit ţarina și 
care nicidecum nu se gândea la fapte de 
milostenie: “Nebune! În această noapte 
vor cere de la tine sufl etul tău. Și cele 
ce ai pregătit ale cui vor fi ? Așa se în-
tâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și 
nu se îmbogăţește în Dumnezeu”. Dar 
poate că într-adevăr ești sărac și bolnav; 

„Socoteşte milostenia nu ca o cheltuială, ci ca un venit; nu ca o 
pierdere, ci ca un câştig, căci tu dobândeşti prin ea mai mult 
decât ai dat. Tu dai pâine şi dobândeşti viaţa cea veşnică; tu dai 
haină şi dobândeşti veşmântul nemuririi; tu îngăduieşti locuirea 
sub acoperământul tău şi dobândeşti împărăţia cerului; tu dai 
cele trecătore şi primeşti în locul lor cele ce trăiesc în veci.”

Sf. Ioan Gură de Aur
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nici atunci nu te poţi scuza că nu poţi face milostenie: Dumnezeu ţi-a dat 
grai ca, atunci când nu ai nici măcar un colţ de pâine pentru milostenie, 
să te rogi pentru cel necăjit; Dumnezeu ţi-a dat grai ca să mângâi, să 
îmbărbătezi și să povăţuiești pe cel deznădăjduit și ţi-a dat lacrimi ca să 
plângi durerea și necazul aproapelui tău. De aceea, chiar de ești total lipsit 
de hrană, de îmbrăcăminte și de bani, dar dăruiești aproapelui tău rugă-
ciunea, lacrimile și mângâierea, ţi l-ai făcut prieten nu doar pe el, ci și pe 
Însuși Dumnezeu, căci zice Sf. Ioan Gură de Aur: “Nu te întrista pentru 
sărăcia ta, căci sărăcia face mai ușoară călătoria la ceruri…sunt împreju-
rări când un singur cuvânt poate să ridice pe omul zdrobit de dureri, mai 
mult chiar decât toţi banii din lume”.

Slujirea socială a Bisericii nu este altceva decât punerea în practică 
a învăţăturilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar modele demne de 
urmat găsim atât în Sfânta Evanghelie, cât și în lucrarea Sfi nţilor Părinţi.

În ultimii ani, slujirea socială a Bisericii își face tot mai simţită pre-
zenţa, lucru apreciat de societatea civilă. Aproape în fi ecare ședinţă a sa, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române are trecute pe ordinea de zi, 
spre rezolvare, și chestiuni ce ţin de bunul mers al activităţii social-fi lan-
tropice, iar hotărârile luate sunt puse în practică de fi ecare eparhie.

La nivelul Parohiei noastre funcţionează de curând și un centru de 
informare și consiliere. Urmând pildei bunului samarinean, tinerii volun-
tari ai Parohiei Șerban Vodă, din Protoieria III Capitală, au cercetat, cu 
prilejul sărbătoririi ocrotitorului, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (cel 
de-al treilea hram al lăcașului de cult), persoanele vârstnice din cadrul așe-
zământului ce funcţionează într-o clădire din incinta Mănăstirii Pasărea, 
judeţul Ilfov. Astfel, voluntarii implicaţi în activităţile social-fi lantropice 
și culturale ale parohiei, coordonaţi de pr. paroh Dinu Pompiliu și asisten-
tul social Cecilia Constantinovici, au donat căminului pentru bătrâni ma-
teriale necesare îngrijirii lor și o mașină nouă de spălat (întrucât cea veche 
se stricase), iar persoanelor vârstnice fructe, dulciuri și alte alimente. 

Acţiunile social-fi lantropice vor continua la Parohia Șerban Vodă 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, când asistaţii social ai parohiei vor fi  vizi-
taţi la domiciliu de tinerii voluntari coordonaţi de părintele paroh Dinu 
Pompiliu, primind daruri de Crăciun și o colindă.

Mulţumim, pe această cale, tuturor celor implicaţi!
Diacon drd. Cristian Filiuţă

Comemorări
Dumitru Stoenescu – in memoriam

La o distanţă de 25 de ani de la trecerea sa la cele 
veșnice, întâmplată în ianuarie 1987, încercăm o scurtă 
evocare a unuia dintre apreciaţii epitropi ai bisericii 
noastre, care, timp de 15 ani, a slujit-o cu totală dăruire.
Este vorba de vrednicul de aducere aminte Dumitru 
Stoenescu, acela care, sub îndrumarea atentă a 
părintelui-paroh Alexandru Niculescu, a deţinut funcţia 
importantă de epitrop, dar și de casier al bisericii 
Șerban-Vodă, în perioada 1970 - 1985.
Dumitru Stoenescu, pe drept cuvânt supranumit de 
cei apropiaţi mâna dreaptă a părintelui Niculescu, a 
onorat această funcţie cu credinţă, dar și cu o deosebită 
competenţă.
Provenea dintr-o familie modestă de ţărani din 
comuna Spanţov Ilfov, nu departe de moșia regală de 
la Mănăstirea unde venea adesea principele Ferdinand, 
viitorul rege al României. Într-o vară, regele, în ţinuta 
sa de vânători de munte, s-a oprit în mijlocul satului, 
datorită unei pene de cauciuc la o roată a mașinii. 
În timp ce șoferul repara defecţiunea, copiii satului 
s-au strâns în jurul vehicolului, curioși ca toţi copiii. 
Printre ei, și Dumitru, elevul eminent al școlii satului. 
El s-a apropiat de rege și i-a spus: “Eu vă cunosc pe 
dumneavoastră, majestate!” Regele, surprins de curajul 
băiatului, l-a întrebat: “De unde mă cunoști?” Răspuns-a 
prompt Dumitru: “Din cartea de istorie!” Regele l-a 
mângâiat ușor pe cap, cu simpatie, felicitându-l pe puiul 
de ţăran care știa bine istoria ţării.
Episodul acesta l-a povestit, cu emoţie, la rândul lui, 
copiilor săi, care au devenit și ei iubitori de ţară și de 
istorie, intelectuali școliţi prin grija celor doi părinţi ai 
lor, deveniţi enoriași de nădejde ai bisericii noastre.
Din anul 1970, când s-a mutat în zona pieţei Progresul, 
evlavioasa familie Dumitru și Teodora Stoenescu a 
frecventat cu devotament biserica noastră. Părintele 
Niculescu a remarcat imediat râvna lor și astfel, 
Dumitru Stoenescu a fost numit epitropul principal 
onorifi c al parohiei Șerban-Vodă, funcţie deţinută cu 
cinste până la cei 83 de ani ai săi. S-a stins din viaţă la 
9 ianuarie 1987 și iată astăzi îi aducem un binemeritat 
omagiu.
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rice străduinţă și râvnă omenească este zadarnică fără 
ajutorul lui Dumnezeu. Adeseori, când vorbim despre 
relaţia noastră cu Dumnezeu, suntem tentaţi să ne pier-

dem în amănunte nesemnifi cative și să ignorăm esenţialul. 
Căci trupul caută neîncetat să stăpânească în om, iar mintea 
noastră este oarbă fără iluminarea dumnezeiască.

Ne-am obișnuit să trăim o viaţă superfi cială, să adaptăm 
totul la nevoile noastre imediate, schimbând sensul valorilor 
în simboluri artifi ciale care să ne justifi ce indiferenţa și imo-
ralitatea în care am ajuns să trăim. Relaţiile interpersonale 
s-au modelat după felul nostru de a trăi și au ajuns un raport 
de tip contractual. Oamenii zilelor noastre caută ca din orice 
relaţie cu semenii săi să câștige ceva care să-i facă fericiţi. 

Oare nu am ajuns să avem și cu Dumnezeu o relaţie de 
tip contractual? Oare nu a încetat Dumnezeu, chiar și pen-
tru cei credincioși, a mai 
fi  Divinitatea? Nu l-am 
transformat pe Dumnezeu 
într-un furnizor de tot fe-
lul de mărunte împliniri? 
Aceste întrebări mi-au în-
colţit în minte atunci când, 
în timpul slujbelor din bi-
serică, împreună cu preoţii 
slujitori citeam acatistele 
credincioșilor. 

Vedem în lume cum 
oamenii își doresc tot 
mai multe, iar noi creș-
tinii, prinși între frica de 
pedeapsa lui Dumnezeu 
și desfătările lumii aceste-
ia, am găsit o soluţie: un 
„contract” cu Dumnezeu. Și așa putem fi  creștini fără a ne mai 
teme că vom fi  pedepsiţi pentru dorinţele noastre lumești, din 
moment ce le cerem direct de la Dumnezeu.

Dar ce trebuie să cerem și să dobândim noi de la 
Dumnezeu? Răspunsul a fost dat de către Mântuitorul Iisus: 
„căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu și dreptatea Lui” 
(Mat. 6, 33). Ce folos are creștinul să dobândească fericirea 
și bunăstarea în lumea aceasta dacă trăiește cu nerușinare? 

Mântuirea, darul cel mai de 
preţ oferit de Dumnezeu, pare 
să fi  căzut în plan secundar, 
credicioșii fi ind preocupaţi cu 
obţinerea celor materiale, nu a celor 
spirituale. Și iată cum „eforturile bisericești” 
ale credincioșilor devin parţial false, lipsite de 
duhovnicie. Precum apa curge, ducând cu ea tot ce plutește, 
așa și viaţa noastră trece laolaltă cu toată bunătatea sau 
nenorocirea. Să lăsăm lumea să caute ce-și dorește iar noi, 
creștinii, pe cele de trebuinţă nouă.

În loc să cerem spor la bani, bunăstare, case, noroc și alte 
asemenea, să ne străduim a locui „în casa lui Dumnezeu, care 
este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp și temelie a adevă-
rului” (I Tim. 3, 15). Mulţi își doresc să fi e frumoși, înţelepţi, 

bine văzuţi de toţi, feriţi 
de încercări, să aibă slujbe 
bine plătite, să fi e iubiţi de 
cine vor ei, și lista de cereri 
e lungă. Important este să 
nu uităm nimic din ce ne 
place să avem, așa că odată 
formulate cererile aștep-
tăm ca Dumnezeu să se 
conformeze, ba chiar deve-
nim cârtitori dacă întârzie 
cu împlinirea lor.

O, dacă omul l-ar 
cinsti pe Dumnezeu, pre-
cum Dumnezeu l-a cinstit 
pe el! Schilodite și mutila-
te de iubirea de sine, cere-
rile noastre nu mai ajung la 

ceea ce este veșnic și la ceea ce este divino-uman. O prăpastie 
tragică se deschide în conștiinţă, în inimă și în sufl et. De aici 
vine și faptul că sunt mulţi oameni cu gânduri meschine, cu 
simţăminte mici, care nu pot ieși din ei înșiși și să ajungă la 
Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Iată de ce nici 
în piaţă, nici în Biserică, nu se poate face deosebire grabnică 
între credincioși și necredincioși.”

Să ne pregătim cum se cuvine pentru a întâmpina naște-
rea Domnului nostru, Iisus Hristos, lăsând toată grija lumeas-
că și urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel care ne spune 
fi ecăruia „să te îmbraci cu milostivirile îndurării, cu bunătate, 
cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare.” (Col. 3, 12)  

Să începem rugăciunea slăvind pe Dumnezeu, s-o con-
tinuăm mulţumindu-I pentru toate și să cerem, mai presus de 
orice, izbăvire de patimi, iertare de păcate și MÂNTUIRE! 
Să nu uităm că Însuși Mântuitorul ne-a spus, vorbind despre 
cea care necontenit se ruga la picioarele Lui, că  „un lucru 
trebuie: căci Maria partea bună și-a ales, care nu se va lua de 
la ea” (Luca 10: 42).

Așadar, un singur lucru trebuie! Pe acela să îl căutăm 
și pe acela să îl cerem în rugăciunile, pomelnicele și acatis-
tele noastre!

 Duhovnicul din Tars

Contractul creştinului cu Dumnezeu
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umea creată în măsura în care omul 
o pnevmatizează devine scară spre 
Dumnezeu. Odată cu căderea omului, 

puterea malefi că intră în lume ispitind 
subiectul uman, în lupta acestuia spre 
desăvârșire. În momentul în care omul 
cedează ispitei, lumea încetează a mai fi  
plină de orizonturi tainice și devine un 
material consumabil. În acest caz orice lucru 
va fi  privit ca o reducere a tuturor formelor 
de existenţă și a lucrurilor la un aspect 
util trupului. Părintele Dumitru Stăniloae 
menţionează că „ispita diavolului dă 
omului senzaţia că lucrurile și persoanele 
nu mai cuprind decât ceea ce cade imediat 
sub simţuri”. Tragedia face în cazul de faţă 
ca lucrurile să devină bunuri consumabile, 
iar persoanele simple obiecte, sclave ale 
păcatului.

Răul nu poate niciodată exista prin sine și ceea ce oferă 
el este o realitate falsă, iluzionară, pur miraj. De dragul unor 
himere, omul se pierde pe sine. Dacă analizăm căderea 
primilor oameni, constatăm că protopărinţii pierd starea 
primordială de dragul irealului diavolin. Ca om, Mântuitorul 
trece și El prin faza ispitei în muntele Carantania și nu numai, 
dar rămâne imun la încercarea diavolului de a-l corupe în 
drumul spre răscumpărarea umanităţii. Sfântul Atanasie cel 
Mare susţine că „nimeni neispitit nu va intra în împărăţia 
cerurilor”, prin urmare actul ispitirii este inerent subiectului 
uman pentru atingerea unei stări de nepătimire, pentru un 
proces de purifi care.  Orice creștin, ajutat de harul divin, 

poate birui ispita: „Nu v-a cuprins ispită care să fi  fost peste 
puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El 
nu va îngădui să fi ţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată 
cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteţi răbda”. 
(I Cor. X,13)

Biruinţa asupra încercărilor diavolești va fi  încoronată 
cu dobândirea de către om a veșniciei în Împărăţia lui 
Dumnezeu: „Fericit este bărbatul care rabdă ispită, 
căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieţii, pe care a 
făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (Iac. I,12). 
Dintre mijloacele prin care putem birui ispita, cele mai 
potrivite sunt: rugăciunea, lupta plină de curaj și privegherea 
asupra poftelor. Cuviosul Părinte Marcu Ascetul spune: 
„Cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune și răbdare, 
nu le va îndepărta de la sine, ci mai tare le va aţâţa și se 
va încâlci în ele”. Însuși Dumnezeu a înzestrat omul cu o 
pornire împotriva răului. Restaurarea omului, spre deosebire 
de actul creaţiei - care a presupus doar voinţa lui Dumnezeu 
- presupune două voinţe: a omului și a lui Dumnezeu. Omul, 
chiar și după cădere, păstrează o frântură de bine care trebuie 
fructifi cată cu ajutorul lui Dumnezeu.

Lucrarea de ispitire a satanei este o acţiune continuă 
(FA 5,3; I Cor 7,5; 10,13; I Tes 3,5). Maeștrii vieţii spirituale 
susţin și vorbesc mai mult de o luptă a duhurilor rele împotriva  
noastră. Drumul omului spre îndumnezeire e dirijat de diavol 
spre a se termina cu eșec. De-a lungul istoriei, omenirea a 
dat, de nenumărate ori, ascultare îndemnului satanic, decât 
răspuns la chemarea divină. Faptul că Mântuitorul Iisus 
Hristos învinge diavolul are efecte în faptul că nu vom fi  
niciodată singuri în lupta cu puterile demonice. Se cuvine ca 
lumea întreagă să ia aminte la puţinele cuvinte care îndeamnă 
astfel: „Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, 
umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită”. 
(I Petru V,8)

Diacon drd. Cristian Filiuţă 

Lupta cu ispitele, 
treaptă spre viaţa moral-duhovnicească
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Pentru buna desfășurare 
a activităţii bisericii 
noastre, Consiliul Parohial 
a hotărât pentru 
anul 2013 o contribuţie 
benevolă de 50 de lei 
pentru familie și 25 de lei 
pentru văduvi.

Contribuţii

Este vorba despre doamna Roxana 
Purcărea, specialist în probleme de dezvoltare 
personală, absolventă a unui renumit program de 
tutoriat și a mai multor cursuri de psihoterapie.

Acţiunile pe care le va desfășura în 
cadrul parohiei noastre se vor îndrepta cu 
precădere către copii și vor avea ca scop 
dezvoltarea creativităţii și a empatiei celor mici. 

Doamna Purcărea 
ne-a propus diverse 
programe prin care 
copiii să se simtă 
valorifi caţi sau utili 
în cadrul comunităţii, 
cum ar fi  târguri hand 
made cu produse 
create de ei sau mici 
sarcini pe care aceștia 
le pot îndeplini în 

sprijinul persoanelor cu dizabilităţi. În plus, 
experienţa dânsei o recomandă ca un bun 
specialist în ceea ce privește terapia cognitiv 
- comportamentală a copiilor și, de asemenea, 
doamna Roxana Purcărea poate lucra cu copiii 
care au defi cienţe minore de limbaj (logopedie 
- îmbunătăţirea pronunţiei anumitor sunete și 
reglarea respiraţiei în timpul vorbirii, sau dislalia 
la preșcolari). 

Îi mulţumim și îi dorim putere de muncă!

Un alt voluntar care ne onorează este 
doamna Luiza Joiţa, specialist în marketing, 
comunicare și PR, dar și în organizarea de 
evenimente. Cu o experienţă de peste 10 ani în 

domeniu, dânsa ne va 
sprijini să promovăm 
imaginea bisericii 
noastre, a activităţilor 
pe care le desfășurăm 
și a evenimentelor pe 
care le organizăm, lucru 
foarte necesar pentru o 
deschidere cât mai mare 
a parohiei noastre către 
cei care frecventează mai 

rar biserica și către cei care nu o cunosc. 
Astfel, unul din primele proiecte pe care 

doamna Joiţa le va sprijini este promovarea 
cultului Sfântului Luca al Crimeii, ale căror 
sfi nte moaște sunt așezate în biserica noastră spre 
tămăduirea celor afl aţi în durere sufl etească sau 
trupească. Acest mare sfânt contemporan este 
prea puţin cunoscut și de aceea o promovare a 
vieţii și activităţii sale, precum și a nenumăratelor 
minuni pe care le face necontenit, este nu doar 
necesară, ci este chiar o datorie a noastră, un gest 
de mulţumire adresat sfântului care a binevoit să 
vină tocmai în biserica noastră. 

Noi nu putem rămâne nepăsători faţă 
de asemenea dar, ci trebuie să propovăduim 
binefacerile sfântului în toată Capitala și nu 
numai, în clinici, în spitale, acolo unde este multă 
suferinţă. De aceea sprijinul doamnei Luiza Joiţa 
este pentru noi de mare importanţă și pentru 
aceasta îi mulţumim și îi dorim mult succes!

Începând din luna decembrie echipei noastre de voluntari i s-au  alăturat două persoane, 
cărora dorim să le mulţumim în chip deosebit. 

Anunţuri parohiale

În justiţie, după 4 ani de procese, s-a obţinut 
titlul de proprietate asupra terenului pe care se afl ă 
biserica și anexele. Publicam mai jos sentiţa civilă.
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Noapte liniştită
Noapte liniştită, noapte desfătată,
Naşti în toată vremea ce-ai rodit odată.
Steaua călatoare, leneşă’n amiezi,
Din genunea clipei ritmic o’ntrupezi
Si mi-o urci în tindă, lumea s’o cuprindă
Ca o nestemată prinsă pe oglindă.

Cine te citeşte, cine mi te-arată,
Noapte liniştită, noapte desfătată?

Fluier cu ciobanii, cânt cu ei din flaut
Şi pe la’nceputul cronicii te caut,
Mintea să mi-o stâmpăr, cum de încăpuşi
În măsura vremii dintre doi ţăruşi?
Umblu’n cartea toată, eşti mereu în carte.
Foaia te desparte, faţa nu te’mparte.
Îmi surâzi din slova paginii deschise
Şi din tot cuprinsul filelor nescrise,
Zilnic dăruindu-mi viaţa pintenoagă,
Ca o rugăciune scrisă pe zăloagă.
Şi cântări de leagăn cânţi ca si-altădată
Tot atât de vie şi adevărată,
Limpede’n vecie, limpede’n clipită,
Noapte minunată, noapte liniştită!

Bartolomeu Anania
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