
al învăţăturii şi al iubirii Sale: „Mai mare 
dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 
sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” 
(Ioan 15, 13). Mântuitorul Hristos şi Crucea 
Sa pecetluiesc înţelesul suprem al jertfei. El 
este Jertfitor (aduce, oferă jertfa), Jertfă 
(Cel ce Se jertfeşte) şi Primitor (destinatarul 
jertfei): „Căci Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce 
Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi 
Hristoase Dumnezeul nostru” (Rugăciunea 
Heruvicului). 

A-şi lua cineva crucea, aşa cum i se 
adresează Mântuitorul prin Evanghelia de 
astăzi în mod expres şi explicit fiecăruia 
dintre noi, nu înseamnă altceva decât 
propunerea şi chemarea de a deveni noi 
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În sens laic, crucea este semn geometric, 
obiect, cuvânt, gest, semn de orientare 
la răspântie de drumuri. În sens du-

hovnicesc, Crucea devine semn sfânt, 
obiect sfânt, cuvânt sfânt, gest sfânt sau 
semn de orientare duhovnicească (calea 
Crucii). 

Crucea în înţelesul laic a existat dinainte 
de Întruparea Mântuitorului Hristos la mai 
multe popoare. Ea a fost cunoscută şi fo-
losită anterior erei creştine. Spre exemplu, 
romanii o foloseau ca obiect de tortură şi 
osândă la moarte, era unealtă a pedepsei de 
ocară pentru robi şi pentru cei lipsiţi de 
drepturi cetăţeneşti. 

Pentru cei care nu L-au cunoscut pe 
Dumnezeu prin Iisus Hristos, Fiul Său, 
atitudinea păgână faţă de Cruce se manifestă 
şi astăzi. Mântuitorul Hristos îi previne pe 
ucenicii Săi: „Fiindcă nu sunteţi din lume, 
ci Eu v-am ales pe voi, pentru aceasta vă 
urăşte pe voi lumea… Vă vor scoate pe voi 
din sinagogi şi va veni vremea când tot cel 
ce vă va ucide va crede că aduce închinare 
lui Dumnezeu” (Ioan 15, 19; 16, 2). Pentru 
aceştia, batjocurile şi ocările la adresa celor 
care sunt următori ai lui Hristos reprezintă 
o atitudine normală. 

De la Mântuitorul Hristos, Crucea 
devine semnul distinctiv al Bisericii, al 
creştinismului. Creştinii ortodocşi şi ro-
mano-catolici au crucea în înţelesurile de 
semn, obiect, cuvânt şi gest sfânt, pe când 
creştinii protestanţi au doar un singur în-
ţeles, acela de semn specific. 

În Vechiul Testament întâlnim prefi-
gurări ale Sfintei Cruci: altarele de jertfă în 
general (altarul lui Avraam în special), 
binecuvântarea lui Iacob (Facere 18, 5), 
gestul lui Moise în lupta cu amaleciţii 
(Ieşire 17, 9-16), şarpele de aramă (Numeri 
21, 8-9), semnul cu sânge de pe uşile caselor 
evreilor din Egipt sau cel de pe fruntea lor 
din viziunea lui Iezechiel (Iezechiil 9, 4). 

În Noul Testament, Sfânta Cruce este 
altarul jertfei Mântuitorului. 

Jertfa pe Cruce este punctul culminant 

Prin CruCe omul  
a fost readus în Cer

Duminica a 3-a Din Post
(a Sfintei Cruci)

Sf. Cuv. NiChita MărturiSitorul  
şi ilirie

Biserică, adică mireasă a lui Hristos. Acest 
statut sublim şi această chemare nemai-
întâlnită le aflăm numai în creştinism, 
adică omul să fie în principiu şi să devină în 
fapt mireasa lui Dumnezeu. Dacă Geneza 
ni-L descoperă pe Dumnezeu drept Crea-
torul nostru şi pe noi, oamenii, drept creaţia 
Sa, cununa creaţiei Sale, Evanghelia ni-L 
revelează pe Dumnezeu Mire şi pe noi, 
oamenii, mireasa Sa. Locul întâlnirii dintre 
Mire şi mireasă este Crucea, care este 
pecetea iubirii reciproce. 

Ce taină adâncă şi sublimă este aceasta, 
pe care din păcate unii, care nu cinstesc pe 
Maica Domnului, Sfânta Cruce şi pe sfinţi, 
n-au înţeles-o! Biserica este o împreună-

Duminica a 3-a din Postul Paştelui este închinată Sfintei Cruci şi a fost aşezată  
la mijlocul postului pentru a-i întări pe credincioşi duhovniceşte în călătoria lor  

spre Înviere. Sfânta Evanghelie începe cu chemarea Mântuitorului la lepădarea de sine 
şi la urmarea Crucii Sale. De fapt, toate duminicile sunt ale Crucii şi Învierii, deoarece 

Crucea însăşi aparţine duminicii. Este parte intrinsecă a ei, după cuvântul imnic: 
„Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus… Crucii Tale  

ne închinăm Hristoase şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim”. 



Sfântul Grigorie Sinaitul a fost un 
călugăr isihast, duhovnic şi teolog 
care a trăit între anii 1265 şi 1346, 

remarcându-se ca practicant şi teoretician 
al isihasmului şi al rugăciunii lui Iisus în 
Athos. Biserica Ortodoxă Română îl 
prăznuieşte la 6 aprilie.

S-a născut în jurul anului 1265 la 
Kukulos, lângă Clazomene, în vestul Asiei 
Mici. Se ştie că prin anul 1292 este prins de 
turci şi dus la Laodiceea, de unde este 
răscumpărat. Pleacă în insula Cipru, unde 
păşeşte pe prima treaptă a monahismului, 
fiind făcut rasofor. Mai târziu Grigorie 
ajunge la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din 
Sinai. Îndeplineşte, printre altele, ascultări 
precum bucătar, brutar şi copist. Pleacă mai 
apoi la Ierusalim şi de acolo în Creta, unde 
învaţă practica isihastă a rugăciunii inimii 
de la un călugăr Arsenie. 

Pe la începutul secolului al XIV-lea îl 
aflăm pe Sfântul Grigorie din nou la Athos, 
la schitul Magula, în apropiere de 
Mănăstirea Filotheu. Se aşează în cele din 
urmă într-o chilie singuratică, un loc de 
isihie, petrecând timpul în tăcere, muncă şi 
rostirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus. La 
fel ca Sfântul Grigorie Palama, a ajutat la 
consacrarea Muntelui Athos ca centru al 
isihasmului, şi întemeiază mai multe chilii 
în Athos, şi, mai târziu, patru mănăstiri în 
Tracia. 

Când turcii otomani şi-au început rai-
durile în zonă, în deceniul al treilea al sec. 

al XIV-lea, Sfântul Grigorie s-ar fi refugiat 
mai întâi la Salonic, iar de acolo în Bulgaria, 
unde a întemeiat o mănăstire în ţinuturile 
sălbatice din Paroria, în munţii Stranta, pe 
coasta occidentală a Mării Negre, unde ar fi 
trecut la Domnul pe 27 noiembrie 1346. 

În acest munte sălbatic şi retras, Sfântul 
Grigorie Sinaitul a adunat mulţi monahi în 
jurul său, a zidit două mănăstiri, şi a făcut 
din acest loc pustiu, un loc sfânt de 
„doxologie şi laudă neîncetată a lui 
Dumnezeu”, ajutând nu numai pe monahii 

aduşi din Athos să înainteze în viaţa de 
rugăciune, ci preschimbând pe toţi cei ce 
veneau acolo şi îmblânzind chiar pe cei ce 
se obişnuiseră cu o viaţă de hoţii şi de 
ucideri.

În zidirea mănăstirii lui şi în putinţa de a 
se statornici în Paroria până la moarte, el 
s-a bucurat de sprijinul şi de protecţia ţa-
rului Ion Alexandru, care a nimicit bandele 
de tâlhari din împrejurimi. S-a afirmat că 
obştea de la Paroria a servit ca o punte între 
lumea greacă şi slavă. Oameni precum 
Sfântul Teodosie de Târnovo sau patriarhul 
Eftimie al Bulgariei, ulterior factorii marii 
renaşteri a monahismului contemplativ din 
întregul creştinism slav al Evului Mediu, 
au fost monahi la Paroria şi, cei mai mulţi, 
ucenici nemijlociţi ai Sfântului Grigorie 
Sinaitul. 

Mişcarea de la Paroria, şi în general 
mişcarea isihastă, a avut un rol important şi 
în cele două state româneşti ce s-au format 
tocmai în această perioadă a secolului XIV 
şi asupra Bisericii Ortodoxe Române şi a 
mănăstirilor româneşti care iau fiinţă 
într-un mod organizat tocmai acum. Se 
cunoaşte corespondenţa dintre Sfântul 
Eftimie, patriarh al Bulgariei şi Sfântul 
Nicodim, egumenul mănăstirii Tismana. 

Iar în secolul al XVIII-lea, Stareţul 
Vasile de la Poiana Mărului, dar şi Cuviosul 
Paisie de la Neamţ au reînnoit practica 
rugăciunii lui Iisus pe baza scrierilor 
Sfântului Grigorie Sinaitul. ❖

vieţuire a lui Dumnezeu, Care ca Mire a 
înfipt primul crucea iubirii în istorie, şi a 
oamenilor care I-au urmat, lepădându-se de 
sinea păcătoasă. Creştinul este mireasa care 
vine în întâmpinarea Mirelui, care urmează 
Mirelui. Această „mireasă” este chemată în 
Evanghelia de astăzi să se lepede de sine. 

Dumnezeu Tatăl încredinţează Fiului 
întregul neam omenesc, iar Fiul Îi dăruieşte 
Tatălui neamul omenesc înnoit după chipul 
şi asemănarea Sfintei Treimi, adică în-
creştinat prin jertfa Crucii şi a Învierii. De 
aceea pentru noi, creştinii ortodocşi, Crucea 
este semnul invocării sau binecuvântării 
Sfintei Treimi în orice act de cult public sau 
particular. 

Prin mucenicia morţii pe Cruce, Hristos 
Cel Răstignit l-a izbăvit pe omul omorât de 
păcat. Aşa cum spune un frumos tropar din 
imnologia Bisericii, „prin mâncare a scos 
vrăjmaşul pe Adam din Rai; iar prin lemnul 
Crucii a adus Hristos într-însul pe tâlharul”. 
Neascultarea l-a izgonit pe Adam din Raiul 
desfătării. Ascultarea, credinţa şi acceptarea 
tâlharului împreună-răstignit cu Hristos au 
făcut din acesta cel dintâi locuitor al Raiului. 
Apostolul Pavel le scrie filipenilor că Hristos 

sfântul Cuvios GriGorie sinaitul, 
dascăl al isihasmului

S-a făcut ascultător până la moartea pe 
cruce. Astfel l-a readus pe om la frumuseţea 
de la începutul zidirii, la starea adevăratei 
odihne şi libertăţi anterioare căderii, prin 
împăcarea noastră cu Tatăl Ceresc. 

Jertfa Dumnezeului-Om pe cruce a fost, 
pentru întreaga omenire şi pentru fiecare 
om în parte, expresia dragostei Sale nea-
semănate şi pline de măreţie. 

Crucea era unealtă a infamiei, dar prin 
Cel Răstignit a devenit simbol al smereniei. 
La Betleem şi pe Golgota vedem suprema 
smerenie a Dumnezeirii. Pomul Raiului şi 
gustarea din rodul său oprit a arătat măsura 
egoismului la care ajunge omul prin neas-
cultare. Lemnul Crucii descoperă în chip 
pilduitor măsura smereniei lui Iisus. Crucea 
devine „indicator” pe calea spre cetatea 
viitoare, Ierusalimul cel de Sus, şi ne învaţă 
că nu avem aici cetate stătătoare, ci suntem 
venetici, trecători, musafiri găzduiţi. Suntem 
chemaţi să străbatem marea acestei vieţi tot 
pe cruce, fără întristare, cu răbdare şi 
nădejde. Viaţa capătă sens când îşi cunoaşte 
menirea ei îndumnezeitoare, se răstigneşte şi 
înviază împreună cu Cel Răstignit şi înviat, 
se smereşte, suferă şi nădăjduieşte. 

Pe Cruce, Hristos S-a arătat a fi singurul, 
adevăratul Făcător de bine, Mântuitorul şi 
Izbăvitorul a toată lumea. Pare înfrânt, dar 
e biruitor. Pare a fi pierdut totul, dar în final 
câştigă. A surpat desăvârşit stăpânirea mor-
ţii. Prin moartea Sa a biruit moartea. A 
stricat urzelile diavolului, cursele lui măies-
trite, meşteşugirile, şiretlicurile dibace, 
tirania sa asupra celor amăgiţi. De aceea, 
diavolul se îngrozeşte de Sfânta Cruce, nu 
poate să o rabde, nu cutează a o privi. Iată 
de ce purtăm crucea şi ne închinăm cu sem-
nul Sfintei Cruci, ca să stăm împotriva lu-
crărilor diavoleşti. 

Pe cruce, Hristos a pătimit ca om. Cel 
ne-pătimitor după firea Sa dumnezeiască a 
rămas neatins. A îngăduit ca firea Sa ome-
nească să pătimească pentru noi, cei păti-
maşi. Hristos a suferit durerea şi agonia 
crucii doar ca om. A pătimit pentru noi în 
chip real, şi nu în aparenţă. Fiindcă atât de 
mult ne-a iubit, încât a pătimit cu firea Sa 
omenească - supusă celei dumnezeieşti. A 
pătimit ca să ne dăruiască nepătimirea. A 
murit ca noi să trăim, a murit ca noi să fim 
readuşi în cer! ❖

Părintele Diacon Cristian Filiuţă



speranţă pentru 
demnitate şi viaţă

vieţii, şi nu o femeie neînsărcinată, liberă.
Dacă astăzi România este mai săracă, dacă 

viitorul economic al României, ca şi a altor 
ţări chiar dezvoltate din spaţiul occidental, 
este unul sumbru, începe să ne îngrijoreze 
şocul demografic pe care îl are avortul, mai 
ales după 1990, în paralel cu părăsirea ţării în 
mod preponderent de tineri şi familii tinere, 
care pot aduce pe lume şi îngriji copii. Să 
amintim doar că peste două-trei decenii forţa 
de muncă din Romania nu va mai putea 
susţine traiul decent al celor de vârsta a treia, 
şi, la fel de grav, populaţia ţării va fi din ce în 
ce mai îmbătrânită şi mai puţină.

Se încearcă, mai ales în perioadele elec-
torale, să se susţină naşterea şi creşterea de 
prunci, care de altfel a devenit o problemă 
naţională serioasă, cu grave împlicaţii social-
economice. Dar această susţinere este numai 
materială, extrem de importantă de altfel, 
vitală în multe cazuri. Cu toate acestea, întâi 
de toate trebuie stăvilită o mentalitate şi 
repusă familia pe temelia ei sfântă şi imuabilă, 
aşa cum mii de ani poporul român a făcut-o. 

Impresionant şi demn de amintit, este că, 
la marşul de anul acesta au venit mulţi tineri, 
studenţi şi chiar liceeni, familii cu mulţi 
copii, mame tinere cu prunci în braţe sau în 
cărucior. Demonstranţii au pornit de la Piaţa 
Unirii pe un traseu ce a ieşit în bulevardul 
Dimitrie Cantemir şi a avut ca punct final 
Parcul Tineretului, lângă Liceul Gheorghe 

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 3-10 aPrilie 2016
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 3 aprilie 0800-1200 Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci) - Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 6 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 8 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite
 1700-1900 Pavercerniţa Mare, Acatist 
Sâmbătă 9 aprilie  0730-0930 Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor cu citirea sărindarelor
 1700-1800 Pavecerniţa Mare
Duminică 10 aprilie 0800-1200 Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul) - Utrenia, 
  Sf. Liturghie

Am importat în ultimele două decenii obiceiuri  
şi tradiţii, multe dintre ele străine de spiritul 

românesc şi unele chiar de o morală îndoielnică. 
Cu toate acestea, conaţionalii noştri, plini  

de îndrăzneală, dar animaţi de bunul-simţ  
al românului, au adoptat de câţiva ani  

„Marşul pentru Viaţă”

Luna martie 2016 a fost dedicată în 
România şi Republica Moldova cele-
brării şi protejării vieţii umane în toate 

stadiile ei de dezvoltare. Tema din acest an a 
fost „Pentru viaţă, pentru femeie, pentru familie”. 

„Marşul pentru Viaţă” este un eveniment 
internaţional anual care are ca scop conş-
tientizarea opiniei publice cu privire la faptul 
că primul drept al omului este dreptul la viaţă 
şi că societatea poate face mai mult pentru 
femeile în criză de sarcină, care vor să aleagă 
viaţa pentru copilul lor. Marşuri pentru viaţă 
sunt organizate de la Washington DC şi San 
Francisco, până la Lima, în Peru sau Mel-
bourne, Australia, trecând prin Paris, Zurich, 
Praga şi Roma. 

La Washington marşul are loc în jurul 
datei de 22 ianuarie, uneori pe un ger cumplit, 
ca o rememorare a deciziilor Curţii Supreme 
a SUA din 22 ianuarie 1973, care au legiferat 
liberalizarea avortului la cerere pentru orice 
motiv şi pe toată durata sarcinii în SUA. La 
Lima, capitala statului Peru, unde majoritatea 
populaţiei este declarat pro-viaţă, Marşul 
adună anual sute de mii de participanţi, în 
2016 circa 750.000. 

În România, participarea la Marşul pentru 
Viaţă a crescut simţitor de la un an la altul, de 
la doar câteva oraşe organizatoare, anul 
acesta la 110 oraşe din România şi 20 din 
Republica Moldova. Au participat aproximativ 
70.000 de persoane.

Intenţia organizatorilor români nu este de 
a lupta pentru interzicerea avortului, aşa cum 
a fost de multe ori acuzată în mod tendenţios 
Asociaţia „Studenţi pentru Viaţă”, şi de a 
suprima astfel un „drept al femeii” de a 
dispune de corpul ei, ci acela de a apăra viaţa 
pruncului nenăscut, oferind în acelaşi timp 
protecţie şi sprijin femeii însărcinte ce se află 
în punctul unei decizii radicale de a-şi refuza,- 
ei şi copilului ei-, dreptul la darul lui Dum-
nezeu şi la împlinirea personală. Căci un 
avort te face mama unui copil mort, refuzat 

Şincai. Ne-am bucurat să recunoaştem printre 
participanţi multe personalităţi dintre amin-
tim pe Virgiliu Gheorghe şi Liana Stanciu. 
Finalul traseului a fost marcat de un concert, 
la care au participat Paula Seling şi Vlad 
Miriţă. Să spunem că acest marş a fost 
sprijinit şi de asociaţiile de tineri şi studenţi 
ortodocşi, şi toate acţiunile pro-familie şi 
pro-viaţă desfăşurate în această lună au avut 
binecuvântarea şi sprijinul Patriarhiei Bise-
ricii Ortodoxe Române. 

Aşadar un marş al speranţei, dătător de 
speranţă, căci la el au participat foarte mulţi 
tineri, familii tinere, cu copii, arătând că 
familia şi viaţa adevărată nu pot fi împlinite 
decât în familiile în care darul sfânt al lui 
Dumnezeu, copii, sunt aduşi cum se cuvine 
pe lume. Spunea un tânăr, cadru didactic, că 
până nu a avut proprii copii nu a învăţat atât 
de multe şi valoroase lucruri cum l-au învăţat 
copiii lui, sau mai bine zis creşterea unui 
copil, răbdarea, responsabilitatea, asumarea.

La acest marş au fost prezenţi şi tineri din 
parohia noastră, alături de doamna Pencea 
Magdalena, coordonatoarea sectorului tineret 
din biserica Şerban Vodă, care de câţiva ani 
buni nu lipseşte de la acest marş. Iar foto-
grafiile ce însoţesc acest articol îi aparţin 
Cristinei Nichituş-Roncea şi lui Marian Stoe-
nică, cel care cu dăruire şi profesionalism ne 
oferă fotografii din momente importante ale 
activităţilor din parohia noastră. La acest 
marş a avut-o alături pe soţia sa, Cristina, 
profesoară, şi pe micuţa Nectaria, unul din 
copii pe care, cu drag, i-am văzut crescând 
prin curtea bisericii.

Aceşti tineri sunt speranţa noastră, şi nădăj-
duim că societatea noastră are resurse să 
schimbe în primul rând mentalitatea ce şubre-
zeşte familia şi să apere cel puţin la fel de mult 
drepturile pruncilor nenăscuţi pe cât astăzi sunt 
apărate „drepturile” femeii de a decide dacă 
aduce sau nu pe lume darul lui Dumnezeu. ❖



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2016 a FosT sTabiliTă la 100 lei

Este vremea acum să ne îndeletnicim  
şi cu pregătirea definitivă pentru pocăinţă  

şi spovedanie. Pocăinţa dimpreună  
cu spovedania sunt inima pregătirii pentru 

împărtăşire. Nevoinţele premergătoare slujesc 
drept pregătire pentru ele, iar Sfânta 

Împărtăşanie încununează şi desăvârşeşte totul. 
Fără adevărată pocăinţă şi mărturisire nevoinţele 

rămân neroditoare, iar Sfânta Împărtăşanie  
nu va fi spre tămăduirea sufletului şi trupului.  

Să intrăm, deci, în noi înşine şi să ne îndeletnicim  
cu aceasta aşa cum trebuie.

Mărturisirea păcatelor nu ridică 
mari greutăţi atunci când omul 
reuşeşte să aibă stăpânire de sine 

şi să ia hotărârea de a lăsa păcatul; dar omul 
nu dobândeşte stăpânire de sine până ce nu 
se pocăieşte; nu se pocăieşte atâta vreme 
cât nu se osândeşte şi nu se osândeşte până 
ce nu-şi cunoaşte păcatele sale. Deci, totul 
în pocăinţă pleacă de la cunoaşterea 
păcatelor proprii.

Aşadar, să intre fiecare în sine însuşi şi 
să se îndeletnicească mai întâi de toate cu 
cercetarea vieţii sale şi a tot ce a rămas 
neîndreptat în ea. Bineînţeles, fiecare este 
gata să spună despre sine că este păcătos, 
ceea ce şi face - şi nu doar că o spune, ci 
deseori se şi simte păcătos; însă această 
păcătoşenie ni se înfăţişează într-un chip 
foarte tulbure şi nedefinit. Nu este de ajuns: 
mergând la spovedanie, trebuie să ne 
lămurim limpede ce anume este în noi 
necurat şi păcătos, şi în ce măsură. Trebuie 
să ne cunoaştem păcatele limpede, pe 
fiecare în parte, socotite şi numărate, ca să 
zic aşa. Pentru aceasta, iată ce să faci: pune 
de o parte legea lui Dumnezeu, iar de 
cealaltă viaţa ta - şi uită-te: în care privinţe 
se potrivesc şi în care nu? Ia fie faptele tale 
şi du-le în faţa legii ca să vezi dacă sunt 
legiuite sau nu, fie legea şi uită-te dacă a 
fost împlinită aşa cum trebuie în viaţa ta 
sau nu. De pildă, ai fost jignit şi te-ai 
răzbunat: aşa porunceşte legea creştină? Ai 
văzut păcătoşenia altora şi ai osândit: aşa 
spun poruncile lui Hristos să faci? Ai făcut 
un lucru bun şi te-ai îngâmfat sau ai 
trâmbiţat înaintea ta: oare este îngăduit 
unui creştin să facă aşa ceva? Legea 
porunceşte să mergi la biserică fără lene şi 
să stai în ea cu evlavie, întru luare-aminte 
şi rugăciune: oare ai împlinit lucrul acesta? 
Legea porunceşte să nu pofteşti, să nu te 
mânii, să nu pizmuieşti, să nu îţi însuşeşti 
bun străin şi aşa mai departe: oare este 
purtarea noastră pe potriva acestor porunci? 
În acest fel să treci prin legea toată şi prin 
toată viaţa ta. Dar pentru a nu scăpa din 
vedere nici o parte din această însemnată 

verifică-ţi toată viaţa, cât mai 
exact şi mai amănunţit, în toate 
aceste privinţe. Sau ia poruncile 
Decalogului, una după alta, dim-
preună cu toate prescripţiile 
particulare ce ţin de ele, şi ui-
tă-te: ai împlinit toate cerinţele 
lor? Cine poate să mai citească şi 
predica de pe munte a Mân-
tuitorului, unde El tâlcuieşte 
Legea Veche, umplând-o de duh 
creştin, sau să citească ultimele 
capitole ale Epistolelor apos-
tolice, unde sunt înfăţişate fap-
tele la care sunt îndatoraţi 
creştinii şi hotărâri în privinţe 
de însemnătate obştească: de 
pildă, capitolul 12 al Epistolei 
către Romani, sau capitolul 4 al 
Epistolei către Efeseni, Epistola 
Apostolului Iacov şi prima 
Epistolă a Sfântului Ioan Teolo-

gul, şi aşa mai departe. Priviţi în toate 
acestea ca într-o oglindă, şi veţi vedea ce 
pată sau sluţire este în voi şi unde. ❖

Din: Sfântul Teofan Zăvorâtul – 
„Predici la Triod”

cum ne pregătim  
pentru spovedanie şi împărtăşanie?

lucrare care este cercetarea de sine, e bine 
să păstrăm în ea o anumită rânduială. Fă-ţi 
o idee cât mai limpede despre toate 
îndatoririle noastre faţă de Dumnezeu, faţă 
de aproapele şi faţă de noi înşine, şi apoi 

Contribuiţi la ConstruCţia aşezământului 
soCial şi piCtura biseriCii

Potrivit Codului Fiscal „contribuabilii pot dispune 
asupra destinaţiei unei sume reprezentând până  
la 2% ” din impozitele deja plătite în anul 2015. 

Puteţi redirecţiona această sumă în contul bisericii 
completând formularele 230 pentru venituri din 
salarii sau 200 pentru alte venituri decât salarii.  
Se depun până la 25 mai 2016 la organul fiscal  

în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul.
Formularul 230 îl puteţi găsi şi la biserică.

Informaţii pe www.parohiaserbanvoda.ro/donaţii
Parohia Şerban Vodă; Cod fiscal14079820
Cont IBAN-RO97CECEB40336RON0262482

Bulgaria, fostă comunistă, ale cărei 
condiţii social-economice sunt 
foarte apropiate de cele ale Româ-

niei, alocă sume importante pentru resta-
urarea bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe.

O ţară cu peste 80% ortodocşi, care are 
un PIB sub 40% din cel al României, îşi 
propune să investească 200 milioane de 
leva, adică aproximativ 100 milioane de 
Euro, pentru renovarea bisericilor şi mănăs-
tirilor bulgăreşti incluse în Programul 
Operaţional UE şi Programul de Dezvoltare 
Rurală pentru perioada 2014-2020.

Reprezentaţii Guvernului şi ai Sfântul 
Sinod au purtat de curând discuţii cu privire 
la posibilităţile de finanţare a renovării 
lăcaşurilor ortodoxe. Bisericile monumente 
ale culturii de importanţă naţională ar putea 
beneficia de finanţare în cadrul axei turis-
mului regional a Programului Operaţional, 

în timp ce bisericile şi mănăstirile de 
importanţă regională şi locală vor fi eligibile 
în cadrul Programul de Dezvoltare Rurală.

Aproape 200 milioane de leva se alocă 
deci doar în cadrul axei regionale de turism 
a programului operaţional pentru renovarea 
bisericilor monumente culturale. O parte 
din finanţare va fi extinsă sub formă de 
granturi, iar o altă parte va fi dată sub formă 
de împrumuturi cu dobândă mică, pe ter-
men lung.

Aşadar, bulgarii aleg să investească mult 
mai mult ca românii în construcţia şi 
renovarea locaşurilor de cult, deşi cu sigu-
ranţă sistemul sanitar şi educaţia au aceleaşi 
nevoi  şi probleme ca în România. ❖
Sursa informaţiilor - Lăcaşuri Ortodoxe

bulgaria investeşte în biserici


