
În această Duminică învăţăm cât 
de importantă este misiunea. 
Lucru acesta este subliniat de 

Mântuitorul care umbla din sat în sat 
şi din cetate în cetate ca să vestească 
împărăţia lui Dumnezeu. Învăţătura 
Evangheliei lăsate de Domnul Iisus 
Hristos cultivă omului credinţa, îi 
adresează chemarea la împărăţia lui 
Dumnezeu şi-l determină pe om să-şi 
desăvârşească viaţa urmând porun-
cile lui Dumnezeu.

Mântuitorul vindecă doi orbi şi un 
mut îndrăcit. Îi vindecă nu numai de 
orbire fizică, ci şi de cea spirituală. 
Săvârşeşte cu ei o minune pentru că 
ei credeau în dumnezeirea lui Iisus 
Hristos. Vedem deci cât de importantă 
este credinţa. Dar atunci ca şi astăzi 
se găseau destui batjocoritori care 
căutau să nesocotească nu numai 
minunea, ci chiar pe Cel care săvâr-
şise minunea.

Este dureros să vezi câtă orbire 
sufletească aveau cărturarii şi fari-
seii! Dar nu pot trece cu vederea nici 
felul în care Îl răstălmăceau. Ca un 
arc peste timp, descoperim şi astăzi 
atâţia care caută să răstălmăcească 
învăţătura Mântuitorului, fie să-I tă-
găduiască dumnezeirea, fie să-I ig-
nore personalitatea. 

La lipsa de credinţă a zilelor în care 
trăim se adaugă şi învăţătura pro-
rocului mincinos care caută pe orice 
cale să-l ducă pe om la pierzare. Să ne 
ferim dar de aceşti proroci mincinoşi, 
lupi îmbrăcaţi în piei de oaie, fii ai 
pierzării care caută să ne atragă către 
învăţăturile demonilor. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

• Această vindecare i-a supărat în 
special pe farisei. Îi deranja faptul 
că Iisus era cinstit mai mult decât 

erau ceilalţi, nu doar mai mult decât 
cei contemporani ci mai mult decât 
toţi oamenii care au fost. Pentru că 
făcea ceea ce făcea cu atâta uşurinţă 
şi atât de repede. Vindeca nenumărate 
boli care erau şi fără de leac. Pentru 
aceasta, lumea Îl slăvea, iar fariseii 
continuau să discrediteze lucrările 
Sale, fiind în contradicţie cu ceea ce 
ei înşişi declarau. Este o răutate a 
spune în disperare că „cu domnul 
demonilor scoate pe demoni”.

• Iisus nu numai că S-a ferit să îi 
pedepsească pe cei ce-L bat-
jocoreau pentru încăpăţânarea lor, 

ci nici nu i-a mustrat în vreun fel. 
Aceasta este încă o dovadă a blândeţii 

Credinţă  
şi orbirea sufleteasCă

Sale şi le respinge cuvintele pizmaşe. 
Le arată mai multe dovezi ale slavei 
prin semnele ce aveau să urmeze şi 
lepădările care vor deveni mai explicite. 
Pentru aceasta, a mers prin toate ce-
tăţile, prin sate şi prin sinagogi, 
învăţând pe oameni ca celor care îi 
atacă să le răspundă cu cea mai mare 
bunăvoinţă şi nu prin defăimări şi 
cuvinte de batjocură. Faceţi bine 
tovarăşilor voştri nu pentru bine lor, ci 
şi pentru cel al lui Dumnezeu. Orice 
v-ar face, voi nu încetaţi a le face bine, 
iar răsplata voastră va fi una mai mare. 
Dacă atunci când sunteţi batjocoriţi 
încetaţi a mai săvârşi binele, înseamnă 
că voi căutaţi slava celorlalţi şi nu pe 
cea a lui Dumnezeu. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur
Omilii la „Evanghelia lui Matei”
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Duminica a 7-a După Rusalii
(Vindecarea a doi orbi şi a 
unui mut din Capernaum)

†) sf. cuv.TeoDoRa De la sihla; 
sf. cuv. mc. DomeTie peRsul;  

sf. ieR. naRcis,  
aRhiepiscopul ieRusalimului, 

sf. iRina împăRăTeasa

„Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, 
mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa ceva  

în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea 
toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei 

şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.” (Matei 9, 32-35)



au treCut doi ani 

7 August 2014. O dată de referinţă pentru 
noi, căci la acea dată am primit moaştele 

Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ.

În acelaşi an, pe 20 mai, odată cu sfinţirea 
raclei Sfântului Domnitor Martir 
Constantin Brâncoveanu, dar şi a Sfân-

tului Ioan Iacob Hozevitul, a fost sfinţită în 
Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
din Reşedinţa Patriarhală, de către Prea-
fericitul Patriarh Daniel şi frumoasa raclă 
pregătită pentru moaştele Sfântului Paisie. 
Ea a fost lucrată cu un an în urmă prin grija 
preoţilor şi enoriaşilor noştri, la loc de cinste 
fiind familia Crângaşu. Cu numai o zi înainte, 
pe 19 mai 2014, la Mănăstirea Neamţ, 
moaştele întregi ale Sfântului Cuvios Paisie 
fuseseră puse într-o raclă de mare preţ şi 
aşezate spre cinstire în biserica unde Cuviosul 
îşi are mormântul din 1794.

A mai durat două luni şi jumătate până 
când toate formalităţile au fost făcute, iar 
Părintele paroh Dinu Pompiliu a obţinut 
binecuvântarea Preafericitului Patriarh Da-
niel pentru a primi un fragment din moaştele 
ocrotitorului nostru.

Şi iată că momentul atât de mult aşteptat 
de noi a avut loc în data de 7 august 2014, 
chiar de Hramul Mănăstirii Sihăstria, Sfânta 
Cuvioasă Teodora de la Sihla. La acel hram a 
luat parte şi Părintele Dinu Pompiliu, Sfânta 
Liturghie fiind oficiată de 4 ierarhi şi 52 de 
preoţi şi diaconi. Şi tot în aceea zi, Înalt-
preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei, i-a înmânat Părinte-
lui Dinu Pompiliu un „Hrisov”, în care se 
spune:

„Teofan, din mila lui Dumnzeu, Arhi-
episcop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi 
Bucovinei, am oferit această părticică din 
cinstitele moaşte ale Sfântului Cuvios Paisie 
de la Neamţ bisericii parohiei „Şerban Vodă” 
din Bucureşti.

Aceasta s-a făcut cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Române, la solicitarea PC 
Pr. Paroh Dinu Pompiliu.

Aşezăm legământ ca această părticică din 

cinstitele moaşte să fie păstrată întreagă în 
biserica parohiei „Şerban Vodă” din Bu-
cureşti, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul 
Cuvios Paisie de la Neamţ.

Dat în Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi în 
anul Mântuirii 2014, luna august, ziua 7, de 
pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la 
Sihla. (semnătura) Teofan, Mitropolitul Mol-
dovei şi Bucovinei.”

Iar mai apoi Părintele Dinu a ajuns la 
Mănăstirea Neamţ unde părintele stareţ, 
arhimandritul Benedict Sauciuc i-a în-
credinţat cu multă evlavie un fragment din 
moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la 
Neamţ. Tot în acel an au mai plecat părticele 
din moaştele Cuviosului şi la Schitul Sfântul 
Ilie din Athos, schit înfiinţat de Cuviosul 
Paisie în anul 1757, şi la Mănăstirea Noul 
Neamţ din Basarabia (azi în zona 
transnistreană), înfiinţată în 1864 de către 
ucenicii Sfântului Paisie din Mănăstirea 
Neamţ, sub conducerea stareţului Andronic 
Popovici. 

Şi poate că nu este întâmplător faptul că 
am primit moaştele Sfântului Paisie chiar de 
praznicul Sfintei Cuvioase Teodora de la 

Sihla, căci amândoi au trecut prin mănăstirea 
Vărzăreşti din ţinutul Vrancei: Sfânta s-a 
închinoviat aici aproximativ pe la anii 1680, 
iar Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ a stat 
aici puţină vreme cu ucenicii săi în anul 1763, 
când s-a întors de la Athos.

Dacă noi românii am aşteptat aproape 220 
de ani până când moaştele Sfântului Cuvios 
Paisie de la Neamţ au fost dezgropate (23 
septembrie 2013) şi ne-am putut închina la 
ele, sperăm că vom trăi şi ziua când de la 
Kiev, din Lavra Pecerska, se vor întoarce în 
ţară, spre a se odihni în biserica închinată ei 
la Sihăstria, şi moaştele Cuvioasei Teodora 
de la Sihla. Ştim că moaştele sale se află din 
1856 la Kiev. Iată că, peste timp drumurile 
celor doi sfinţi s-au mai intersectat odată, 
căci ucraineanul Paisie Velicikovski a învăţat 
la Academia de la Kiev, şi şi-a aflat sfârşitul 
pământesc la Mănăstirea Neamţ, unde a şi 
rămas pentru totdeauna. Iar moaştele 
Cuvioasei Teodora de la Sihla, trăitoare pe 
meleaguri nemţene, au ajuns pe tărâm 
ucrainean, despre ele neştiind nici astăzi 
dacă se mai află la Lavra Pecerska sau în altă 
parte... ❖



După cum bine ştiţi, de aproape o lună 
de zile pregătim vizita pe care o facem  

cel puţin trimestrial copiilor  
de la Centrul „Sf. Margareta”.  

Totdeauna am căutat să vă informăm  
pe toate căile despre organizarea 

evenimentului, despre posibilitatea  
de participare şi nu în ultimul rând  

despre cum au decurs vizitele noastre.

Centrul „Sf. Margareta” este doar unul 
dintre centrele şi proiectele pe care 
CID România le desfăşoară în toată 

ţara: de la Bucureşti la Piteşti şi de la Cernavodă 
la Curtea de Argeş. Fundaţia are grijă de sute 
de copii şi tineri cu probleme de sănătate şi 
sociale diferite. La început, fundaţia mamă 
CID-UK (Marea Britanie) contribuia cu 
aproape 100/% personal şi fonduri, activitatea 
lor îndreptându-se imediat după ’89 spre copii 
din orfelinatele României, mai ales cei bolnavi 
de SIDA. Azi, la 25 de ani de la debutul în 
Romania, românii au învăţat să participe şi ei 
din ce în ce mai mult, atât personal şi 
profesional, cât şi cu fonduri.

Dar nimic nu s-a putut face fără implicarea 
totală, în primul rând emoţională, a celor care 
organizează şi finanţează aceste activităţi, de 
altfel extrem de costisitoare. Dintre românii 
care au pus nu numai suflet, dar şi întreaga lor 
viaţă pentru copiii de care are grijă fundaţia, 
de departe doamna Valentina Zaharia, director 
executiv este inima, motorul, şi fără teama de 
a greşi, emblema dăruirii în fundaţia CID. 
Căci CID –„Children In Distress” înseamnă 
„Copii În Dificultate”. Iar problemele acestor 
copii sunt în primul rând de sănătate şi apoi de 
afectivitate. Dacă luăm numai Centrul „Sf. 
Margareta” din Bucureşti, înfiinţat după 1999, 
aici sunt acum 18 copii cu dizabilităţi profunde, 
cu boli neurologice grave, lipsiţi de familiile 
lor, cei mai mulţi părăsiţi. Ei au nevoie de 
îngrijire specializată, intervenţii chirurgicale 
complexe, şi suport emoţional şi afectiv.

Absolventă a Facultăţii de Teologie Or-
todoxă, doamna Valentina Zaharia a fost 
cucerită de copiii abandonaţi, cu probleme 
grave de sănătate, şi care aveau nevoie de o 
„mamă” care să aibă zi şi noapte grijă de nevoile 
lor, să-i hrănească şi să-i mângâie, să-i ţină de 
mână când suferă, şi mai ales să-i iubească 
necondiţionat şi total, aşa cum şi ei o fac. Şi a 
decis la un moment dat că viaţa sa personală nu 
poate să mai existe dacă vrea să fie cu adevărat 
de folos. Când o vezi şi vorbeşti cu ea, este un 
om absolut obişnuit, deosebit de discret şi firesc. 
Dar dacă afli ce poate să facă această femeie 
firavă, şi câte face de fapt, ai în faţă un munte 
de om, cu o inimă imensă, cu o inteligenţă 
deosebită şi o energie cât patru oameni la un 
loc. Poate că doar două cuvinte ar fi de ajuns să 
o caracterizeze: credinţă şi iubire.

După mine însă, doamna Valentina Zaharia 
este din stirpea marilor vizionari. Care prin 

gândire, implicare, geniu şi pasiune reuşesc să 
creeze lucruri măreţe, proiecte grandioase. 
Aceştia îşi urmează visul până la capăt, 
vicisitudinile, îngrădirile vremurilor şi a 
oamenilor, care nu pot să privească prea 
departe, nu-i opresc, ci doar îi întârzie din 
drumul lor. În jurul acestor vizionari vor fi 
întotdeauna oameni. Unii dintre ei îi vor 
înţelege pe aceşti vizionari, vor fi contaminaţi 
de pasiunea şi dăruirea lor, şi se vor împlica şi 
ei în proiectele lor minunate. Unii însă nu vor 
rezista, căci la umbra acestor uriaşi copaci 
este de multe ori greu să faci faţă. Iar alţii, - 
din păcate destui!-, vor fi alături doar la bine, 
iar când vin greutăţile, vor părăsi corabia. 

Căci vizionari şi oameni cu totul dedicaţi 
sunt şi preoţii noştri. Sub directa îndrumare a 
părintelui Dinu Pompiliu, de 15 ani în parohia 
noastră se întâmplă lucruri minunate. In 
spatele lor este multă muncă, multă jertfă, 
nopţi nedormite, griji nenumărate. Căci nu 
este deloc uşor să construieşti o biserică şi un 
aşezământ social, să administrezi financiar şi 
economic o parohie, să nu uiţi mai ales de 
problemele duhovniceşti, familiale şi sociale 
ale celor pe care îi păstoreşti. Să râzi cu cei ce 
râd, să plângi cu cei copleşiţi de dureri şi 
încercări, şi să ai puterea să-ţi duci proiectele, 

O nouă vizită la Centrul „Sfânta Margareta”

Cât valorează un zâmbet de Copil?

şantierele şi mai ales misiunea de păstor mai 
departe. Şi pentru aceasta îţi trebuie fonduri şi 
mai ales oameni. Dedicaţi, deschişi la minte şi 
la suflet, iubitori de semeni şi de Dumnezeu, 
curajoşi şi luptători. Ataşaţi unor idealuri 
înalte şi discreţi în acelaşi timp. Fără a aştepta 
nimic în schimb. Pentru că doar şi-au făcut 
datoria. Fără aceşti oameni, şi ei trimişi de 
Dumnezeu, nu se pot realiza visele înalte şi 
greu de dus!

La fel şi la Centrul Sf. Margareta, unde o 
echipă de oameni, medici, asistenţi, infirmiere, 
kinetoterapeuţi, încearcă să facă tot ceea ce 
este omeneşte posibil, cu dragoste şi dăruire 
de mamă, să-i ajute, să-i vindece şi să-i 
mângâie pe aceşti copii. Să-i aducă în zona 
normalului integrării lor familiale şi sociale, 
măcar pe unii. Dar la rândul lor au nevoie de 
alţi oameni care să contribuie material şi 
uneori profesional. Care să le fie parteneri în 
viaţa de zi cu zi. Iar noi, parohia Şerban Vodă, 
preoţii şi enoriaşii, suntem un partener 
constant, ajutând cu tot ceea ce putem.

Marţi 2 august i-am vizitat pe micii noştri 
prieteni de la „Sf. Margareta”, încărcaţi cu 
sacoşe cu ceea ce ştiam noi că au nevoie. Am 
adus cu noi aproape 20 de cutii cu lapte praf 
fără lactoză, singurul lapte pe care îl pot 
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PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 7-14 AUgUST 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 7 august 0800-1200 Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din 
  Capernaum) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 10 august 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 12 august 0730-0900 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 13 august 0730-930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 14 august 0800-1200 Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) – Utrenia, Sf. Liturghie

biologici, aici este adevăratul lor cămin, unde 
li se oferă tot ceea ce au nevoie: hrană, îngrijire 
medicală şi multă dragoste şi atenţie. Să vă 
spunem că aici totul străluceşte de curăţenie, 
fiind cu mult mai curat decât în multe familii 
normale, chiar cu un singur copil. De curând 
s-au amenajat trei noi saloane, în care se ţin şi 
şedinţele de recuperare.

Pentru că de ani de zile în vizitele noastre 
i-am adus şi pe copii, s-a legat o prietenie între 
micuţii din centru şi copiii noştri. E minunat 
să-i vezi cât de bine se înţeleg, cât de bucuroşi 
sunt că se văd, şi deja au discuţii şi amintiri 
comune.

Dar prietenia este legată şi cu cei mari, 
micuţii simţindu-se foarte bine în braţele adul-
ţilor, Ştefan, Nicoleta sau Andrei întinzând 
mânuţele şi zâmbind celor mai mulţi dintre noi. 
De câtă dragoste sunt capabili! Şi totuşi, 
privindu-i atent vezi cât de mult i-a maturizat 
durerea fizică, dizabilităţile şi lipsa propriei 
familii. Cu toate că aici au dragostea şi îngrijirea 
de care, poate, nu au avut niciodată parte. 

Să vă mai spunem că pe 24 iunie 2016, de 
Ziua Recunoştinţei CID, echipa CID, în frunte 
cu doamna Valentina Zaharia, director 
executiv, şi o parte din micuţi, le-au mulţumit 
celor care în mod constant îi ajută. Printre 
invitaţi şi doamna Ioana Rusu, coordonator 
serviciu social la parohia noastră şi domnul 

consuma unii dintre copilaşii grav bolnavi, 
cereale pentru copii, miere de albine, produse 
de curăţenie şi igienă: doi saci de detergent 
automat, geluri de duş, şampoane pentru copii, 
bureţi de baie, şerveţele umede şi multe, multe 
alte lucruri. Darurile dumneavoastră au ajuns 
la ei. Am învăţat în timp să răspundem 
cerinţelor de zi cu zi ale copiilor, şi ne străduim 
să ducem ceea ce este de mare nevoie. 

Şi totuşi, fiecare vizită la aceşti copii este o 
dublă bucurie şi lecţie de viaţă. Căci vii cu 
daruri materiale şi primeşti adânc de iubire 
din partea lor. Ne-a însoţit de această dată, 
părintele Adrian Chiriţă, de altfel şi dânsul 
tată a doi copii frumoşi şi buni. A făcut o sfeş-
tanie, toate saloanele fiind stropite cu aghiaz-
mă. Pe tot parcursul vizitei am vorbit cu copiii, 
i-am mângâiat sau îmbrăţişat. I-am luat în 
braţe pe Nicoleta, Andrei, Ştefan sau Cristina, 
ne-am aplecat lângă Darius care se află în că-
rucior. Spre mâhnirea mea, nu i-am mai în-
tâlnit pe Florin, Maria şi Rafael, copiii mai 
mari, care sunt în mare parte recuperaţi, ei 
mergând la şcoală. Nu de mult ei au fost luaţi 
de Direcţia Socială şi mutaţi într-un centru de 
stat. Aşa s-a considerat că este mai bine pentru 
ei...

Pentru toţi copiii de la Centrul „Sf. 
Margareta”, cei mai mulţi cu probleme neu-
rologice grave, abandonaţi de aceea de părinţii 

Nicolae Zamfir, coordonator programe în 
Comitetul Parohial, şi care au primit amândoi 
diplome de recunoştinţă din partea CID. 
Acestea sunt o recunoaştere a ajutorului pe 
care de atâţia ani parohia Şerban Vodă îl dă 
copiilor din Centrul „Sf. Margareta” şi sprijinu-
lui pe care îl acordă echipei de aici. Iar acea 
diplomă de recunoştinţă a stat mai bine de o 
lună de zile la avizierul bisericii. 

Aşadar, deşi mică, milostenia noastră arată 
că nu suntem nepăsători şi că le suntem 
aproape. Căci aşa cum sună motto-ul lor, al 
CID: „Să vindeci, câteodată. Să ajuţi, deseori. 
Să alini, întotdeauna.”, cel mai important este 
să ajuţi şi să alini măcar, dacă nu poţi vindeca.

Iar pentru fiecare dintre noi, adulţi şi copii 
deopotrivă, o vizită la aceşti micuţi, fie numai 
şi pentru a-i vedea, valorează mult şi pentru 
noi, căci înţelegem cât suntem de binecuvântaţi 
de Dumnezeu şi cât de puţin îi mulţumim lui 
Dumnezeu pentru aceasta. Deşi datori suntem 
să-I întoarcem lui Dumnezeu dragostea Sa, 
ajutându-i pe cei aflaţi în dureri, singurătate şi 
neputinţă. 

Încheiem prin a le mulţumi din suflet 
enoriaşilor ce au dat din puţinul lor ca să-i 
putem ajuta pe aceşti copii. Un zâmbet de la ei 
şi mulţumirea echipei ce zi şi noapte se află la 
căpătâiul lor. ❖

ÎN ACEST POST, ÎN FIECARE 
ZI DE LA ORA 18,00 SE VA CITI 

PARACLISUL MAICII DOMNULUI.
Preoţii vor spovedi zilnic,  

de luni până sâmbătă.


