
În Biserica Ortodoxă, Duminica Tuturor 
Sfinţilor, urmată de Duminica Sfinţilor 

Români, se află în calendar îndată  
după Duminica Pogorârii Sfântului Duh.  

Astfel, se arată că scopul trimiterii 
Duhului Sfânt în lume este ca oamenii  

să devină sfinţi, iar rostul Bisericii  
lui Hristos, constituită în Duhul Sfânt,  

este sfinţirea oamenilor. 

S finţii sunt prietenii cei mai intimi 
ai lui Dumnezeu şi cei mai buni 
dintre oameni. Sfântul este 

purtătorul dragostei lui Hristos pentru 
lume şi sălaşul locuirii Sfântului Duh, 
Care cu suspine negrăite doreşte ca orice 
om să crească duhovniceşte spre ase-
mănarea cu Dumnezeu. 

Biserica cinsteşte pe sfinţi întrucât 
recunoaşte în ei prezenţa lui Hristos şi 
lucrarea Sfântului Duh. 

„Cinstirea sfinţilor nu este, aşadar, o 
ştirbire a cinstirii lui Dumnezeu ci, 
dimpotrivă, este o preamărire a iubirii Sale 
pentru oameni şi a lucrării Lui de înălţare a 
omului spre frumuseţea şi viaţa veşnică a 
lui Dumnezeu.” (Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române) 

Sfinţii fiecărui neam reprezintă mai ales 
frumuseţea cea nepieritoare a slavei fiecărui 
neam în faţa lui Dumnezeu. 

Pentru a sublinia faptul că Duhul Sfânt a 
lucrat în chip minunat, de-a lungul 
veacurilor, şi pe pământul ţării noastre sau 
în poporul nostru, de la creştinarea sa şi 
până astăzi, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, la 20 iunie 1992, a 
hotărât ca Duminica a II-a după Rusalii să 
fie numită Duminica Sfinţilor Români, 
urmând Duminicii Tuturor Sfinţilor. 

Sfinţii pe care i-a canonizat Biserica 
noastră au fost mai întâi cinstiţi de poporul 
credincios, iar Biserica, de fapt, confirmă 
recunoaşterea sfinţeniei, care vine din 
lucrarea Sfântului Duh în oameni. Biserica 
constată şi proclamă sfinţenia acolo unde 
Dumnezeu a binevoit s-o arate. 

Astăzi, în Duminica Sfinţilor Români, 
ne aducem aminte de cei ce au predicat 
Evanghelia lui Hristos pe pământul ţării 
noastre, începând cu însuşi Sfântul Apostol 
Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, 
despre care ne vorbeşte chiar Evanghelia 
din această zi. Pe temelia predicii Sfântului 
Apostol Andrei şi a ucenicilor săi în sud-
estul ţării noastre, în Dobrogea de astăzi, 
s-a răspândit creştinismul la străromâni şi 
români, astfel încât poporul român s-a 
format şi s-a creştinat lent, dar profund. 

Credinţa poporului român creştinat, 
născută şi cultivată prin predica Sfântului 
Apostol Andrei şi prin lucrarea misionarilor 
creştini, vorbitori de limba greacă şi latină, 
a rodit duhovniceşte de-a lungul a două 
milenii în cultura română creştină, dar mai 
ales în mulţimea sfinţilor martiri, a sfinţilor 
cuvioşi din mănăstiri, schituri şi sihăstrii, 

Sfinţii români - Slava neamului 
noStru în faţa lui Dumnezeu

în mulţimea sfinţilor ierarhi păstori de 
eparhii, a domnitorilor sfinţi apărători ai 
patriei şi ai credinţei, în mulţimea preoţilor, 
precum şi în mulţimea sfinţilor mireni 
cunoscuţi şi necunoscuţi pe nume, care au 
postit mult şi s-au rugat constant, au 
mărturisit credinţa în vremuri grele, au 
construit biserici şi mănăstiri, au născut, 
crescut şi educat copii în iubirea lui Hristos 
şi în iubirea de Biserică şi Neam. 

Astăzi, prin sfinţii români, poporul 
nostru are mai mulţi mijlocitori sau rugători 
pentru el în faţa Preasfintei Treimi, ca el să-
şi păstreze credinţa ortodoxă, să transmită 
generaţiilor tinere adevărata credinţă, 
singura prin care primim mântuirea, şi să-
şi înalţe demnitatea sa ca neam purtător de 
Cruce şi Înviere în istorie, pentru a se 
bucura de slava Împărăţiei cerurilor.

În calendarul Bisericii noastre nu există 
vreo lună în care să nu fie pomenit cel puţin 
un sfânt român, însă astăzi, în Duminica 
Sfinţilor Români, sunt pomeniţi toţi sfinţii 
români împreună, cei cunoscuţi sau 
canonizaţi de Biserică şi cei necunoscuţi pe 
nume de către oameni, dar pe care 
Dumnezeu îi cunoaşte că sunt sfinţi.
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Părintele Dometie de la Râmeţ

Cuviosul arhimandrit Dometie (15 
oct.1924 - 6 iulie 1975) a fost un 
iscusit duhovnic al Mănăstirii 

Râmeţ şi un preot misionar de mare preţ al 
monahismului românesc.

S-a născut în comuna Bălăneşti (Buzău). 
Dorind să slujească toată viaţa Biserica lui 
Hristos, a urmat Seminarul Teologic din 
Buzău. Între anii 1945-1949 a urmat teologia 
şi s-a făcut călugăr la Mănăstirea Prislop. 
Apoi, primind preoţia, a fost stareţ şi preot 
misionar timp de zece ani în câteva sate şi 
mănăstiri din Ardeal, ca: Prislop şi Afteea 
(Haţeg), Piatra Fântânele (Năsăud), Drago-
mireşti (Maramureş) şi Ciolanu (Buzău).

În anul 1959 s-a stabilit ca duhovnic la 
Mănăstirea Râmeţ, fiind şi preot misionar 
în satele mocanilor din Munţii Apuseni. 
După 26 de ani de totală dăruire şi slujire a 

monahismului şi Bisericii, arhimandritul 
Dometie s-a mutat la odihna cea de veci, în 
vara anului 1975.

Neobosit călugăr şi preot al Bisericii lui 
Hristos a trăit o aleasă viaţă duhovnicească, 
a vestit Evanghelia celor care n-o înţelegeau 
şi s-a jertfit cu trup şi suflet pentru mân-
tuirea altora. Timp de 20 de ani a mărturisit 
şi a apărat cu mult zel credinţa ortodoxă în 
Transilvania lovită de secte, ca un adevărat 
apostol al zilelor noastre.

Spun ucenicii săi că s-a nevoit mult în 
satele în care a slujit, pentru a aduce în stau-
lul Bisericii lui Hristos pe creştinii dezbi-
naţi, învăţându-i că toţi suntem una în Hris-
tos şi că avem o credinţă, un botez şi o pa-
trie – Împărăţia lui Dumnezeu. Astfel, a în-
tors la Biserica-mamă pe mulţi fii rătăciţi. ❖

(După Arhim. Ioanichie Bălan, Patericul românesc)

universale ne arată taina Evangheliei lui 
Hristos care a rodit, într-un popor credincios, 
aceste raze şi chipuri de lumină, sfinţind 
timpul şi formând legături între generaţii, 
pentru că în ei „Iisus Hristos, ieri şi azi şi în 
veci, este acelaşi.” (Evrei 13, 8)

Când amintim de Sfinţii Români, 
pomenim atât pe „eroii credinţei”: ierarhi, 
călugări şi călugăriţe, preoţi şi diaconi, deci 
slujitori ai Bisericii, cât şi pe „eroii neamului”: 
ostaşi care s-au jertfit pe câmpurile de luptă 
pentru apărarea pământului strămoşesc, dar 
şi clerici şi mireni care au murit în închisori 

şi în deportare, în perioada regimului comu-
nist, şi care nu sunt cunoscuţi cu numele.

Fără îndoială că mulţi dintre înaintaşii 
noştri s-au numărat printre aceşti „eroi ai 
credinţei şi ai neamului”, care au urmat lui 
Hristos, întocmai ca Apostolii pomeniţi în 
pericopa evanghelică de astăzi. Din aceste 
motive, avem o sfântă îndatorire: de a-i 
cinsti după cuviinţă, ca pe nişte vrednici fii 
ai Bisericii şi ai poporului dreptcredincios, 
şi a păstra neîncetat legătura cu ei prin 
rugăciune. ❖

Părintele Diacon Cristian Filiuţă

Sfinţii români sunt deodată daruri ale 
împărăţiei cerurilor pentru acest pământ 
creştinat şi daruri ale acestui pământ pentru 
împărăţia cerurilor. Simpli cuvioşi monahi 
şi preoţi de mir sau mari ierarhi, ctitori de 
cultură creştină, domnitori vestiţi, apărători 
ai credinţei creştine ori simpli soldaţi 
martiri şi smeriţi ţărani truditori, toţi au 
purtat în fiinţa lor aceeaşi dorinţă şi aceeaşi 
comoară: iubirea de Dumnezeu şi de 
oameni.

Priviţi împreună, toţi aceşti minunaţi 
sfinţi ai pământului românesc şi ai Bisericii 

Părintele Nicodim Măndiţă de la Agapia

Protosinghelul Nicodim Măndiţă a 
fost un mare apărător al Ortodoxiei 
şi un misionar fără egal, mai ales în 

anii comunismului. Născut în Buneşti, 
Argeş la 28 octombrie 1889, din părinţi 
credincioşi, face doar 5 clase în satul său. 
Între anii 1916–1918, participă la primul 
război mondial; în 1920 este călugărit la 
Schitul Măgura (Bacău), apoi hirotonit 
preot.

Activitatea sa este preponderent de preot 
misionar în parohii de la sate. I-a adus pe 
mulţi de la patimi şi secte, la Dumnezeu.

Dar dorinţa sa cea mai mare era ca atât 
clerul, cât şi credincioşii să cunoască 
credinţa cea dreaptă, să citească mult, să 
cunoască temeinic Sfânta Scriptură şi 
învăţăturile Sfinţilor Părinţi, şi astfel să-şi  
îndrepte viaţa. De aceea nu numai că-i 
îndemna pe toţi să citească, dar începe să 
scrie cărţi pentru luminarea poporului. Mai 
ales după venirea la putere a regimului 
comunist ateu, îşi continuă munca sa de 
scriere şi de multiplicare a lucrărilor în 
condiţii de clandestinitate. Căci după 1948 
cărţile religioase puteau fi tipărite doar în 
număr restrâns şi cu difuzare limitată. 

Părintele Nicodim nu poate accepta 
această îngrădire, aşa încât creează o amplă 

reţea de „samizdat”, extrem de bine 
organizată. Odată demascată reţeaua, se 
descoperă patru depozite clandestine în 
Bucureşti, în care se aflau nu mai puţin de 
500.000 de volume! Ştim că această 
activitate de multiplicare şi distribuire a 
publicaţiilor cu conţinut creştin-ortodox s-a 
desfăşurat neîntrerupt între anii 1948 şi 
1964. În fapt, o mână de oameni copiau la 
maşina de scris lucrările părintelui, dar şi 
multe alte cărţi cu caracter religios, pe care 
apoi le tipăreau de obicei în mica lor 
tipografie clandestină. Uneori au reuşit să 
scoată cărţi la tipografii din ţară, mai ales 
tipografii ale eparhiilor, semn că oficialii 
Bisericii nu erau străini de acest demers, şi 
îl sprijineau sau cel puţin îl îngăduiau.

Au existat şi foarte multe volume tipărite 
până în 1948, salvate de la topit şi distribuite 
apoi din casă în casă. Când priveşti 
fotografiile din dosarul penal ale „in-
culpaţilor”, alături de stivele de cărţi ce au 
fost găsite în depozite, când vezi mijloacele 
modeste cu care le-au realizat şi în ce spaţii, 
când afli că mai apoi plecau în lungi 
călătorii cu geamantanele grele de cărţi, 
realizezi ce dor de Dumnezeu i-a îndemnat 
pe aceşti oameni să facă o asemenea 
misiune şi ce muncă uriaşă şi ce curaj s-a 

aflat în spatele fiecărei cărţi ce a ajuns în 
casa şi sufletul fiecărui creştin. Cărţile 
găsite în depozite au fost topite!

Părintele Nicodim a fost arestat în anul 
1965 şi închis pentru opt ani. Ajunge şi la 
Aiud. Eliberat după mai puţin de doi ani, se 
întoarce la Mănăstirea Agapia. Pleacă la 
ceruri în seara zilei de 5 spre 6 iulie 1975, şi 
este înmormântat în cimitirul mănăstirii.

Rămâne în istoria Bisericii şi în memoria 
creştinilor ca cel ce a salvat mii de cărţi 
creştine de la ardere şi i-a îndemnat pe toţi 
„Ia şi citeşte!” ❖



„Noi, de cele mai multe ori,  
am fost martori şi, rareori, doar 

împreună‑lucrători” (Pr. Dinu Pompiliu)

Fideli promisiunii noastre de a fi 
deschişi în activitatea pe care o 
desfăşurăm la zidirea Centrului 

Social, pe această cale vă aduc la 
cunoştinţă bucuria pe care o trăim în 
aceste zile. După 6 luni de trudă, am 
reuşit să ducem Centrul Social până la 
acoperiş. Este o lucrare de mare im-
portanţă în activitatea viitoare a bisericii 
noastre. De aceea, această bucurie 
vreau s-o împart cu dumneavoastră, s-o 
trăim împreună ca pe un ceas al 
împlinirii. A însemnat multă muncă şi 
multă jertfă din partea dumneavoastră 
şi a preoţilor slujitori din acest sfânt 
lăcaş. Şi nu trebuie să-i uităm pe 
membrii Consiliului şi Comitetului 
parohial, oameni de o inestimabilă va-
loare, ce ne-au stat mereu alături, în 
prima linie.

Ţin pe această cale să mulţumesc 
celor care au jerfit bunul lor pentru 
acest loc sfânt. Sunt mulţi pe care 
Dumnezeu i-a adus cu rost în biserica 
noastră şi pe care descoperindu-i, îi 
vom păstra de a pururi în rugăciunile 
bisericii ca pe ctitori, donatori, ostenitori 
şi făcători de bine, ca unii care iubesc 
mai mult decât orice Casa lui 
Dumnezeu.

M-au impresionat prin jertfelnicie, 
discreţie, dar mai ales prin credinţa lor 
în Dumnezeu, într-o lume în care cu 
greu mai găseşti un om al lui Dumnezeu. 
Ca slujitor al altarului, am pentru aceşti 
oameni o mare admiraţie, şi doresc ca, 
într-un timp nu prea îndepărtat, într-o 
lucrare dedicată istoriei acestei biserici, 
să le înveşnicesc numele.

Nu pot să închei până nu vă aduc 
public la cunoştinţă că această lucrare 
este lucrarea Lui Dumnezeu, că El, 
discret, a fost marele Ziditor în cazul 
nostru, că El Şi-a făcut lucrarea. Noi, 
de cele mai multe ori, am fost martori 
şi, rareori, doar împreună-lucrători. De 
aceea, această casă, Tatăl a zidit-o, Fiul 

a întărit-o, şi Duhul Sfânt a înnoit-o şi a 
sfinţit-o. Se cuvine dar, să nu ne 
atribuim nouă lucruri pe care le-a făcut 
Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori 
priviţi fie biserica, fie Centrul Social, 
să nu uitaţi niciodată că sunt lucrări 
văzute ale unui Dumnezeu nevăzut, 
prezent tainic printre noi ca lucrători, 

„De n-ar ziDi Domnul casa,  
în zaDar s-ar osteni cei ce o ziDesc”

căci spune Scriptura: „Tatăl Meu până 
acum lucrează; şi Eu lucrez.” (Ioan 5, 
17) 

Rămâne pe mai departe să punem 
clopotele care au să ne cheme la Sfânta 
Liturghie pe noi şi pe urmaşii noştri. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu! ❖

Părintele Dinu Pompiliu



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 3 - 10 IULIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 3 iulie 0800-1200 Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români) – Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 6 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 8 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbăta 9 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1700-1800 Vecernie
Duminică 10 iulie 0800-1200 Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii) – Utrenia, Sf. Liturghie

cu Durere şi DragoSte  
pentru omul contemporan

iar noi să ne vedem de treaba noastră.
† Dacă oamenii nu se vor pocăi, dacă nu 

se vor întoarce la Dumnezeu, vor pierde 
viaţa cea veşnică. Omul trebuie ajutat să 
priceapă sensul cel mai profund al vieţii, să-şi 
revină, ca să simtă mângâierea dumneze-
iască. Scopul omului este şi să urce duhov-
niceşte, nu numai să nu păcătuiască.

† Bunul Dumnezeu ne dă binecuvântările 
Sale cele bogate. Să nu fim nemulţumitori 
şi să-L întărâtăm, pentru că vine mânia lui 
Dumnezeu peste fiii neascultării. Dacă nu 
slăvim pe Dumnezeu, atunci El îngăduie să 
vină o încercare, ca să preţuim lucrurile. 
Iar dacă le preţuim, atunci Dumnezeu nu 
îngăduie să se întâmple.

† Bunul Dumnezeu pe toate le va iconomisi 
în modul cel mai bun, dar este trebuinţă de 
multă răbdare şi atenţie, pentru că de multe 
ori oamenii, grăbindu-se să descâlcească 
iţele, mai mult le încâlcesc. Dumnezeu le 
descâlceşte cu răbdare. Aceasta situaţie nu 
va dura mult. Dumnezeu va lua mătura…

† Mântuirea omului depinde de secundă, 
nu de minut. Omul se mântuieşte chiar şi cu 
un singur gând smerit, în timp ce, dacă aduce 
un gând de mândrie, le pierde pe toate.

† Trebuie să ne mântuim numai din 
mărinimie. Nu există durere mai mare pentru 

Recent canonizat, Biserica Ortodoxă 
Română îl pomeneşte pentru prima dată 

în anul 2016, pe 12 iulie, pe Cuviosul Paisie 
Aghioritul, pe care l‑a trecut în calendar. 

Vom mai vorbi despre viaţa, 
minunile şi sfaturile 
Cuvio-sului; astăzi însă, vă 

oferim spre întărire şi folos sufletesc, 
doar câteva din cuvintele sale.

† Trebuie să ne rugăm cu credinţă pentru 
orice cerere şi să avem răbdare, iar 
Dumnezeu va grăi. Căci atunci când omul 
se roagă cu credinţă, într-un fel Îl obligă pe 
Dumnezeu să-i împlinească cererea pentru 
această credinţă a lui.

† De aceea, atunci când cerem ceva de la 
Dumnezeu, să nu ne îndoim şi vom fi auziţi. 
„Să aveţi credinţă fără să vă îndoiţi”, a spus 
Domnul. Dumnezeu ştie când trebuie să ne 
dea ceea ce cerem, ca să nu ne vătămăm 
duhovniceşte. 

† Uneori cerem ceva de la Dumnezeu, 
dar nu avem răbdare şi ne neliniştim. Dacă 
nu am avea un Dumnezeu atotputernic, 
atunci ar trebui să ne neliniştim. Dar fiindcă 
avem un Dumnezeu atotputernic, Care are 
foarte multă dragoste, atât de multă încât ne 
hrăneşte şi cu Sângele Său, nu suntem 
îndreptăţiţi să ne neliniştim.

† Cheia reuşitei (în rugăciune) este ca pe 
cel ce se roagă să-l doară. Dacă nu-l doare, 
poate sta ore întregi cu metania în mână şi 
rugăciunea lui să nu aducă nici un rezultat.

† Adevărata rugăciune începe de la 
durere, ea nu este plăcere sau „nirvana”. 
Dar ce fel de durere este? Omul se chinuieşte 
în sensul cel bun. Îl doare, geme, suferă 
atunci când face rugăciune pentru celălalt.

† Stiţi ce înseamnă a suferi? Da, suferă, 
pentru că participă la durerea generală a 
lumii sau a unui om în particular.

† Această participare, această durere, 
Dumnezeu o răsplăteşte cu veselia dumneze-
iască. Desigur că omul nu cere veselia 
dumnezeiască, ci ea vine ca o consecinţă, 
deoarece participă la durerea celuilalt

† Lumea vrea să păcătuiască, dar Îl vrea 
şi pe Dumnezeu să fie bun. El să ne ierte, iar 
noi să păcătuim. Noi adică să facem orice 
vrem, iar Acela să ne ierte. Să ne ierte mereu, 

Dumnezeu decât aceea de a-l vedea pe om în 
iad. Cred că de vom avea recunoştinţă faţă de 
multele binecuvântări ale lui Dumnezeu şi o 
purtare smerită şi cu dragoste faţă de chipurile 
Lui, care sunt semenii noştri, împreună cu 
puţina nevoinţă făcută cu mărime de suflet, 
este îndeajuns ca să avem sufletul odihnit 
atât în viaţa aceasta, cât şi în cealaltă.

† Chiar dacă suntem răniţi, nu trebuie să 
ne pierdem sângele rece, ci să cerem ajutorul 
lui Dumnezeu şi să continuăm nevoinţa cu 
bărbăţie. Păstorul Cel Bun va auzi şi se va 
grăbi îndată spre ajutor, precum ciobanul 
atunci când va auzi vreun miel că zbiară 
disperat din pricina vreunei răniri sau a 
vreunei muşcături de lup sau de câine.

† Să ne rugăm lui Dumnezeu să dea 
pocăinţă lumii, ca să scăpăm de urgia cea 
dreaptă a Lui. Urgia viitoare a lui Dumnezeu 
nu se poate înfrunta altfel decât numai prin 
pocăinţă şi prin păzirea poruncilor Lui.

† Trec anii, şi ce ani grei sunt! Nu s-au 
terminat problemele. Cazanul fierbe. Dacă 
cineva nu este puţin întărit, cum va putea, 
oare, înfrunta o situaţie grea? Dumnezeu 
nu i-a făcut pe oameni nepricopsiţi. Trebuie 
să cultivăm mărinimia.

† Cel ce este cu luare-aminte şi ia în 
serios problema mântuirii sufletului său, se 
nevoieşte, sporeşte, rodeşte, se hrăneşte 
duhovniceşte şi se bucură îngereşte.

† Cu cât se depărtează cineva de Dum-
nezeu, cu atât lucrurile se complică mai 
mult. Se poate ca cineva să nu aibă nimic, 
dar dacă Îl are pe Dumnezeu, nu mai doreşte 
nimic. Acesta este adevărul! Iar dacă le are 
pe toate şi nu Îl are pe Dumnezeu, este 
chinuit înlăuntrul său. De aceea, fiecare pe 
cât poate să se apropie de Dumnezeu. ❖




