
Acum la început de nou an bisericesc, 
Biserica ne pune în faţă 3 sărbători 

închinate Sf. Cruci, pentru a ne aduce 
aminte că lucrarea mântuirii noastre, 

împlinită prin iubirea milostivă  
a lui Dumnezeu faţă de oameni,  

s-a realizat prin Întruparea, Jertfa  
pe Cruce şi Învierea Mântuitorului Hristos, 

Fiul lui Dumnezeu Cel trimis de Tatăl în lume.

A stfel, Sf. Părinţi au stabilit ca în 
Duminica dinaintea Înălţării Sf. 
Cruci, la praznicul însuşi al 

Înălţării Sf. Cruci din ziua de 14 sep-
tembrie şi la Duminica de după Înălţarea 
Sf. Cruci, toate cele 3 sărbători să-şi cen-
treze mesajul lor teologic, liturgic şi du-
hovnicesc pe dimensiunea jertfei Mântui-
torului Hristos, pe Crucea Golgotei pentru 
mântuirea noastră, pe de o parte , precum 
şi pe înţelesurile spirituale ale luării 
Crucii şi urmării Lui Hristos de către 
fiecare creştin, ca singura cale de a urca 
cărarea spre Împărăţia cea Veşnică şi a-şi 
dobândi mântuirea, pe de altă parte.

Chiar de la începutul pericopei evan-
ghelice, în relatarea Sf. Marcu, cap. 8, 
Mântuitorul Hristos adresându-se apostoli-
lor şi mulţimilor care-L urmau, le descoperă 
acestora adevărul că urmarea Lui este o 
Cale a Crucii. A fi ucenicul lui Hristos, 
înseamnă a-ţi asuma, în smerenie, ascultare 
şi lepădare de sine, Calea urmării Lui 
Hristos, aşa precum El S-a smerit pe Sine, 
şi din ascultare deplină faţă de Tatăl, S-a 
adus pe Sine jertfă pe Cruce, dobândind 
pentru toţi o veşnică răscumpărare şi 
deschizând tuturor care urmează Lui, prin 
Cruce, Calea spre înviere şi dobândirea 
vieţii celei adevărate.

Hristos ne cheamă la Sine şi ne 
îndeamnă să urmăm Lui zicând: „Cel ce 
vrea să vină după mine, să se lepede de 
sine, să-şi i-a crucea sa şi să-mi urmeze 
Mie” cu precizarea că Sf. Ev. Luca, la 
cap.9 spune că luarea Crucii trebuie făcută 

„în fiecare zi”, fapt ce înseamnă că, viaţa 
creştinului în toate zilele trebuie să urmeze 
Crucii Lui Hristos. „La umbra crucii Tale, 
eu Doamne vreau să vin”, toată viaţa 
omului este orientată spre Crucea lui 
Hristos, din care primeşte putere ca să-şi 
asume şi să-şi ducă Crucea lui.

Hristos nu sileşte pe nimeni pe drumul 
Crucii, deşi îi cheamă pe toţi: „Veniţi la mine 
toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi 
odihni pe voi”. Osteneala şi povara Crucii 
personale e uşurată mult dacă e asumată cu 
smerenie şi ascultare, cu lepădare de sine, de 
egoism şi mândrie; şi dacă nu te laşi biruit de 
nimic din cele deşarte ale lumii, ajungi 
purtând-o aşa, la odihna şi la liniştea care 
ţi-o dă Hristos şi Crucea Lui, asta pentru că 
şi El n-a ţinut seama de ocara ei şi murind pe 
ea pentru noi, a şezut de-a dreapta tronului 
Lui Dumnezeu. 

Aşa trebuie să trăiască adevăratul 
ucenic a lui Hristos, după cum spune şi 
Sf. Ap. Pavel: „Pentru iudei cuvântul 
„Cruce” este sminteală, pentru păgâni 
este nebunie, iar pentru cei ce se 
mântuiesc este puterea lui Dumnezeu”, 
sau acelaşi apostol când zice:„mie nu-mi 
este a mă lăuda, decât numai în Crucea 
lui Hristos prin care lumea este răstignită 

La umbra CruCii TaLe

pentru mine şi eu pentru lume”.
Hristos nu s-a ruşinat de Cruce, nici 

n-a ocolit-o, ci a iubit Crucea, S-a jertfit 
pe ea pentru noi şi S-a unit pe veci cu ea. 
Crucea Lui este de fapt şi Crucea noastră 
prin alipirea de ea, dacă ne-o asumăm ca 
urmare a Lui, ca încercare, ca suferinţă, 
ca răbdare şi dacă ne lăsăm viaţa modelată 
de crucea Lui Hristos şi de puterea Jertfei 
şi Învierii Lui .

Mântuitorul precizează că în mod liber 
suntem chemaţi să-L urmăm şi să facem 
ca şi Crucea noastră, a nevoinţelor, să 
devină parte din Crucea Lui; atunci ne-o 
putem şi duce, pentru că El ne ajută şi ne 
dă curajul mărturisirii Lui, prin propria 
noastră viaţă. Aceasta este şi proba 
supremă, a-L iubi pe Hristos şi de a fi în 
stare să-ţi dai viaţa pentru El şi pentru cei 
ce sunt asemenea Lui.

Aşa face Hristos şi din Crucea pe care 
o purtăm noi fiecare cale spre înviere. El 
ne cheamă, nu ne sileşte, dacă vrem doar, 
iar odată angajaţi pe Calea urmării Lui, 
El stă lângă tine şi te ajută să-ţi duci 
Crucea până sus pe Golgota, dar te şi 
încununează cu cununa cea neveştejită a 
slavei în Împărăţia Sa. ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica După Înălţarea  
Sfintei cruci

(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)
Sf. ier. eumenie, epiScopul 

Gortinei; Sf. mc. ariaDna



„Să stăm bine, să stăm cu frică, 
Sfânta Jertfă în pace a o aduce”

A şa ne îndeamnă în Sfânta Liturghie 
slujitorii altarului imediat după 
rostirea Crezului. Să stăm bine 

ancoraţi în credinţa cea adevărată, neclintiţi 
de valuri, nerisipiţi de tulburările lumii şi 
ale vrăjmaşului mântuirii noastre. Să stăm 
cu frică, frica de a nu greşi, frica de a nu ne 
semeţi aflându-ne noi „singurii” păstrători 
ai adevărului. Frica de a nu fi chiar noi, - în 
dorinţa de a apăra „dreapta” ortodoxie şi a 
fi mărturisitori şi apărători ai lui Hristos-, 
cei care dezbinăm şi rupem Biserica. În 
pace nu prea mai putem să ne aducem jertfa 
când duhul iscodirilor şi al învrăjbirilor nu 
lasă loc armoniei şi înţelegerii dintre noi. 
Ca să ascultăm cu toţii glasul curat al 
Duhului Sfânt. Căci Hristos a adus Cuvântul 
în pace printre noi, cu blândeţe pentru 
inimă, cu lumină pentru minte. Iar primele 
comunităţi creştine erau unite, ascultând de 
mai-marii lor ce se întruneau în sinoade, ca 
cel apostolic de la Ierusalim.

„Să stăm bine, să stăm cu frică”, căci 
Biserica, cea Una Sfântă, Sobornicească şi 
Apostolească este astăzi sfâşiată din 
exterior şi, din păcate, din interior. „Părutu-
s-a Duhului Sfânt şi nouă”, spun mai-marii 
Bisericii când se adună în soboare, adică în 
sinoade. Cu rugăciune, cu pace, nădăjduind 
să primească răspunsul lui Dumnezeu în 
toate cele pe care le cercetează.

Iată însă că am început a ne molipsi de la 
cei pe care, noi cei din Biserica cea Una, îi 
considerăm eretici şi păgâni: protestanţii şi 
neoprotestanţi, care tălmăcesc fiecare 
Scriptura după cum li se năzare şi care nu 
mai au Sfinte Taine, căci, mai ales, nu mai 
au succesiune apostolică. Am început şi noi 
să luăm versete din Biblie, şi texte şi 
canoane din Pidalion, să le rupem din 
context, şi să le decretăm stâlpii Ortodoxiei. 
Cu care lovim chiar în Biserică, punând 
cuvintele mai presus de Duh. Să nu fie nouă 
a ne transforma în cărturari şi farisei, 
punând legea mai presus de Iubire, şi sabia 
mai presus de Jertfă.

Mai multă pace, mai multă înţelepciune, 
mai multă rugăciune ne va aduce folos 
tuturor şi nu ne vom face, şi unii, ca şi 
ceilalţi, fără să vrem, răstălmăcitori al celor 
de preţ şi de taină. „Să stăm bine, să stăm 
cu frică” apărând dreapta credinţă şi 
unitatea ei, aşa cum la fiecare Sfântă 
Liturghie ne rugăm. 

Şi bine ne este să cugetăm mai mult la 
acestea: dacă un lucru este de la oameni, 
acesta se va nimici şi se va risipi. Dar dacă 
este de la Dumnezeu, crezând că suntem 
sub stindardul mărturisirii creştine, ne vom 

afla, târziu şi fără putinţa de a îndrepta, 
luptători împotriva Bisericii şi a lui 
Dumnezeu. Cu pace şi înţelepciune, de 
ambele părţi, trebuie să cercetăm lucrurile 
şi să le facem după voia lui Dumnezeu.

Aceste cuvinte sunt prilejuite de cei care, 
crezând ei cu tărie că ierarhii semnatari ai 
hotărârile Sinodul din Creta au căzut din 
dreapta credinţă, au început să ceară 
socoteală ierarhilor BOR, să-i mustre şi să 
le impună să se dezică public de greşelile 
lor. Drept urmare, Patriarhia Română a dat 
un răspuns din care noi am citat ce am con-
siderat important pentru toţi credincioşii, 
indiferent de părerea pe care o au faţă de 
sinodul în cauză.
Să păstrăm pacea şi unitatea Bisericii

✟ „În ultima perioadă, au avut loc unele 
manifestări publice ale unor persoane care, 
în duh lumesc şi agresiv, au acuzat şi 
calomniat pe ierarhii Bisericii Ortodoxe 
Române prezenţi la Sinodul din Creta (iunie 
2016), unde au participat aproape 200 de 
ierarhi din zece Biserici Ortodoxe surori.

✟ Într-o vreme în care Biserica Ortodoxă 
este atacată de multe forţe exterioare văzute 
şi nevăzute ale fenomenului secularizării, 
aceşti răzvrătiţi din Biserică, sub pretextul 
că apără Ortodoxia, tulbură din interior 
pacea şi unitatea Bisericii, deoarece nu sunt 
călăuziţi de Duhul lui Hristos.

✟ Totuşi, în marea lor majoritate, clerul, 
monahii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe 
Române păstrează pacea şi unitatea Bisericii 
lui Hristos şi cunosc adevărul că Sinodul 
din Creta nu a formulat dogme noi, ci a 
mărturisit că Biserica Ortodoxă este 
Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi 
Apostolească a lui Hristos, iar bisericile sau 
confesiunile eterodoxe (neortodoxe) s-au 
despărţit de Ortodoxie pentru că s-au 
îndepărtat de la credinţa ortodoxă, care este 
baza unităţii Bisericii. Iar pentru că Domnul 

Iisus Hristos S-a rugat Tatălui din ceruri ca 
ucenicii Lui şi toţi cei care cred în El să fie 
una (cf. Ioan 17, 21), adică să păstreze 
unitatea Bisericii pe baza credinţei ade-
vărate, Biserica Ortodoxă nu promovează 
ura confesională sau „războiul religios”, ci 
„credinţa care este lucrătoare prin iubire” 
(Galateni 5, 6), mărturisind Ortodoxia cu 
smerenie şi cu pace în suflet.

✟ Astfel, adevăraţii creştini ortodocşi pot 
să-şi păstreze dreapta credinţă, chiar dacă 
se află în dialog sau în cooperare de ordin 
social-filantropic sau cultural cu alţi creştini, 
mai ales în ţări în care creştinii ortodocşi 
sunt minoritari. De pildă, în prezent, există 
în Europa Occidentală peste 700 de parohii 
ortodoxe româneşti, dintre care 670, pentru 
că nu deţin propriile lor biserici, se roagă în 
locaşuri de cult închiriate sau împrumutate 
de la creştini catolici, anglicani sau 
protestanţi, fără ca aceşti români să-şi 
piardă credinţa lor ortodoxă.

✟ Deci, creştinul ortodox lucid şi realist 
poate rămâne fidel Ortodoxiei şi atunci 
când se află în dialog şi cooperare cu alţi 
creştini, fără a fi fanatic, arogant sau agre-
siv. Însă cei care tulbură acum pacea şi uni-
tatea Bisericii nu au nici o responsabilitate 
pastorală pentru comunităţile ortodoxe 
româneşti din străinătate şi nici nu înţeleg 
cât de mare este păcatul dezbinării şi 
tulburării păcii şi unităţii Bisericii.

✟ Cuvântul Biserică înseamnă adunare, 
nu dezbinare, adică adunarea creştinilor 
ortodocşi în iubirea Preasfintei Treimi prin 
mărturisirea şi trăirea dreptei credinţe în 
comuniune frăţească în Hristos şi ascultare 
faţă de părinţii duhovniceşti cărora le-a fost 
încredinţată lucrarea de păstorire a credin-
cioşilor pe calea mântuirii (cf. Evrei 13, 17). 

✟ De aceea, trebuie să păstrăm totdeauna 
pacea şi unitatea Bisericii lui Hristos!” ❖

(Biroul de presă al Patriarhiei Române)

Biserica OrtOdOxă este Biserica Una, 
sfântă, sOBOrnicească şi apOstOlească



tinerii în căUtarea sensUlUi vieţii

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 18 - 25 sePTembrie 2016
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 18 septembrie 0800-1200 Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)
  Utrenia, Sfânta Liturghie 
Miercuri 21 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 23 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 24 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 25 septembrie 0800-1200 Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) –  Utrenia, Sf. Liturghie

„Venind din diverse locuri  
din România şi alte ţări şi întâlnindu-vă 

unii cu alţii, v-aţi convins de faptul că, 
într-un mod minunat, tinerii care iubesc 

viaţa creştină seamănă între ei şi se 
împrietenesc repede. Şi, deşi arată diferit, 

şi chiar au unele preocupări diferite,  
ei colaborează firesc, trăiesc o bucurie  
de a ajuta, o hărnicie în a face binele.”

Conferinţa  
„Iisus Hristos-Bucuria Vieţii”

Un tânăr vorbind tinerilor. Care se cunoaşte 
pe sine şi pe ei. Asemenea lor, a fost şi el supus 
la multe pe drumul devenirii personale. La 
Conferinţa de la Sala Palatului din cadrul 
„Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din întreaga 
lume”, diaconul Sorin Mihalache a vorbit miilor 
de tineri adunaţi aici pe înţelesul lor. Căci viaţa 
sa nu s-a deosebit de a tinerelor generaţii de 
astăzi: printre altele, a fost rocker, s-a simţit 
atras de literatura science-fiction, iar o vreme a 
practicat artele marţiale şi yoga.

În plan educaţional a ales să urmeze 
facultatea de matematică. Mai apoi a urmat 
facultatea de teologie, studii de master în 
filosofie, psihologie, fizică teoretică şi teologie 
ortodoxă. Şi-a dat doctoratul în filosofie. I se 
pare firesc dialogul între ştiinţă şi teologie. Este 
prezent la Trinitas TV cu emisiunea „Lumina 
celui nevăzut”. O serie de conferinţe l-au făcut 
cunoscut creştinilor şi mai ales tinerilor.

Câteva gânduri ale unui intelectual, om de 
ştiinţă şi înainte de toate teolog, prezentate 
tinerilor la Conferinţa ITO. Ele pot deschide 
tinerilor, şi nu numai lor, un nou capitol al 
întrebărilor şi căutărilor sensului şi adevărului 
din viaţa lor.

„Cred că, între altele, tinereţea, vârsta pe 
care o aveţi, ar putea fi caracterizată de trei 
ipostaze care au legătură cu viaţa spirituală: o 
febrilă căutare a sensului, un imbold de a lega 
prietenii noi, şi o dorinţă de a progresa.”

În parohie ne aflăm  
într-o mare prietenie

În fiecare parohie fiind, oricare dintre voi se 
află deja într-o mare prietenie, parte dintr-o 
mare familie. Fraţi şi surori fiind, întru acelaşi 
Botez al Domnul, părtaşi aceluiaşi Trup şi 
Sânge al Lui, cu toţii suntem deja uniţi de El, în 
aceeaşi credinţă şi în El, într-o familie largă în 
care îi cuprindem şi pe cei apropiaţi şi pe cei 
îndepărtaţi, şi pe cei ce au trecut din lumea 
aceasta. Frăţietatea aceasta cuprinde şi lumea 
românească, istoria şi spiritualitatea ei, şi 
familia mai largă a creştinilor, legându-se şi de 

PelerinaJ la PrisloP
Parohia Şerban Vodă organizează 

în perioada 17-18 octombrie 2016 un 
pelerinaj, în principal la mormântul 

Părintelui arsenie boca, dar şi la 
alte mănăstiri de pe traseu.

Preţ informativ – 200 lei

marii sfinţi ai lumii, de cei care în vremuri 
grele sau luminoase, au sfinţit şi luminat lumea 
uneori cu sângele lor, alteori cu învăţătura lor, 
alteori cu bunătatea şi milostivirea lor.

Experienţa religioasă ne face 
responsabili pentru semenii noştri

Prin participarea noastră la această imensă 
familie a credinţei în Hristos, conştientizăm că 
purtăm în noi o rădăcină veche şi că suntem 
vlăstarele unui popor creştin, având datoria de a 
cinsti cum se cuvine pe sfinţii, eroii şi strămoşii 
noştri, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare. 
Numai în experienţa religioasă de felul acesta, 
ajungem să cuprindem holistic întreaga lume, 
simţindu-ne responsabili pentru fiecare semen, 
făcându-ne încăpători pentru fiecare om. În 
comunitatea parohială, noi cultivăm o nouă 
postură spirituală a conştiinţei, pe care niciunde 
altundeva nu o putem exersa: conştiinţa 
deschisă către viaţa semenilor creaţi după 
chipul lui Dumnezeu, putinţa de a purta de grijă 
fiecărui om, generozitatea de a-i dori binele, 
dispoziţia pentru ajutorarea tuturor.

Şi, dacă aveţi prieteni care încă nu au resimţit 
bucuria aceasta, care nu au trăit lărgirea aceasta 
luminoasă a sufletului lor, rugaţi-vă pentru ei.

Într-o comunitate de credinţă  
omul îşi cultivă mai ales  

inteligenţa spirituală
Spuneţi-le că astăzi lumea ştiinţifică deţine 

numeroase dovezi experimentale despre faptul 
că în mijlocul unei comunităţi de credinţă omul 
este mai puternic în faţa depresiei şi anxietăţii, 
este mai sănătos din punct de vedere medical şi 
îşi cultivă mai lesne inteligenţa spirituală.

E adevărat, ne pot uni idei, idealuri, sau 
valori, dar nimic nu ne uneşte mai mult şi mai 
trainic decât o face Hristos Domnul.

Tinerii doresc să progreseze
Al treilea gând vizează dorinţa de a progresa, 

de a înainta pe drumul devenirii. Tinerii simt 
mereu această dorinţă şi vor să îi dea curs în 
modul cel mai concret. Ei bine, dacă aţi 
participat cu prietenii voştri la o activitate 
voluntară sau la o slujbă comună, în parohia 
unde sunteţi, aţi descoperit deja că viaţa 
parohială poate fi locul unei exersării continue 
pentru oricare dintre credincioşi. Comunitatea 
parohiei, cu prietenii şi cunoscuţii ei, realizează, 
pentru cel dornic să se implice în ajutorarea 
semenilor, cea mai extinsă tabără de antrena-
ment spiritual. Locul unde el poate exersa cel 
mai mult virtuţile, unde poate cultiva caracterul, 
unde poate dezvolta generozitatea.

Nu este de ajuns să ştii sau să ai, 
important este să fii

În Biserica lui Hristos, ajutând pe oameni, 
înţelegem că nu e deajuns „să ştii” şi cu atât mai 
mult, nu e deajuns doar „să ai”. Mult mai 
important e „să fii”, să pui tot ceea ce ştii şi 
ceea ce ai în slujba semenilor şi spre slava lui 
Dumnezeu, Izvorul bucuriei veşnice.

Totuşi, dacă unii dintre prietenii voştri cred 
că modul acesta de viaţă nu este cel dezirabil, 
astăzi există multe cercetări medicale care le 
pot da de gândit. Arii noi de explorare medicală 
au scos deja la iveală, de mai multe decenii, că 
întrajutorarea, compasiunea, generozitatea sunt 
mai sănătoase şi pentru cel ce primeşte şi pentru 
cel ce dăruieşte. Astăzi e dovedit că având 
valori înalte în care credem, suntem mai 
puternici în faţa suferinţei, mai rezistenţi în faţa 
tentaţiilor plăcerii şi consumului, suntem mai 
tari în faţa morţii. Cu cât sunt mai înalte valorile 
în care credem, cu atât autocontrolul, voinţa 
sunt mai fortificate. ❖



Vă oferim, cu părere de rău, doar câteva 
fragmente din această scrisoare. Dar vă 
facem invitaţia de a căuta pe net epistola şi 
a o citi în întregime. Pagini de calendar, de 
martiriu creştin se scriu zilnic în Siria şi în 
toată lumea, şi noi ne gândim prea puţin sau 
deloc la sfinţii de azi ai lui Hristos!

Din scrisoarea Mitropolitului 
ortodox Pavel de Alep

„Aş dori să îi mulţumesc fiecăruia dintre 
voi şi, prin intermediul vostru, Bisericilor 
pe care le slujiţi, pentru că nu aţi încetat să 
vă rugaţi pentru mine, mai ales în ultimii 
trei ani, de când Domnul mi-a încredinţat 
această „misiune eclesiastică” foarte spe-
cială, adică de când am fost răpit. Această 
rugăciune ne uneşte şi va continua să ne 
unească într-un fel care arată cea mai vie 
„însoţire” (împreună-mergere – un „sinod”) 
şi deplina expresie a „sobornicităţii” Bise-
ricii noastre Ortodoxe, cu toate că această 
experienţă este legată de umila mea 
persoană, şi are ca scop mântuirea mea.”

„Sunt cu voi oriunde v-aţi afla în aceste 
zile, fie în Creta, fie în altă parte, ...pentru că 
lanţurile mele au devenit legătura unităţii 
noastre. Aşez aceste lanţuri în faţa voastră, 
pentru că ele sunt binecuvântarea mea şi a 
voastră; sunt lanţurile mele, dar au devenit ale 
voastre, spre „zidirea trupului lui Hristos” 
(Efes 4, 12) şi spre slujirea aproapelui, în 
special a fraţilor „mai mici” pe care Domnul 
ni i-a încredinţat, – şi ce mulţi sunt! -, a celor 
care se află astăzi sub ruine, pe drumurile 
imigraţiei, pe apele morţii, pe patul de 
suferinţă, şi care sunt expuşi bombardamen-
telor, exploatării şi la tot felul de necazuri.”

„Astăzi sărbătorim praznicul Pogorârii 
Sfântului Duh, care ne face părtaşi 
pătimirilor lui Hristos şi a turmei Lui, şi 
peste puţin timp vom sărbători pe corifeii 
Apostolilor, Sfinţii Petru şi Pavel, fondatorii 
Patriarhiei noastre a Antiohiei şi a întregului 
Orient. Iată care este legământul pe care 
Biserica mea l-a luat încă de la început, 
pentru numele lui Hristos (Mt 10, 22): să 
sufere persecuţiile şi lanţurile, să rămână 
credincioasă dragostei lui Hristos, să arate 
compasiune faţă de cei suferinzi şi să 
continue să se roage pentru toţi fraţii. De 
fapt, Biserica noastră este legată de 
„lanţurile” dragostei, după porunca 
Domnului să ne iubim unii pe alţii aşa cum 
El ne-a iubit (Ioan 15, 12). Din această 
perspectivă, vă rog să acceptaţi lanţurile 
mele ca o garanţie a fidelităţii şi a însoţirii 
cu voi cu toţi. Aşadar, bucuraţi-vă de 
lanţurile mele, căci ele sunt legătura unităţii 
noastre, pentru că ele ne dau prilejul să 
luăm parte la slava Bisericii, a cărei 
mădulare şi slujitori suntem.” ❖

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

de la sfânta M. Mc. şi întOcMai cU apOstOlii tecla 
până la Martirii şi prigOniţii din siria de azi

Prima femeie martir

S fânta Tecla s-a născut în cetatea 
Iconium din Asia Mică, şi a fost 
convertită la creştinism prin cuvântul 

Sfântul Apostol Pavel, ce se afla aici în 
prima sa călătorie misionară din anul 44. În 
casa ucenicului Onisifor, tânăra Tecla aude 
vorbindu-se de Hristos: „Cum dar poate să 
moară Dumnezeu? Ce spune acest om?”.

Căutând şi aflând răspunsul, Tecla lasă 
tot, urmând pe Sf. Pavel, chiar şi când acesta 
este închis. Văzând faptele apostolului, este 
cucerită de creştinism. Pavel este alungat din 
oraş, iar pentru că tânăra nu se dezlipeşte de 
părintele său în credinţă, mama ei îi impune 
să renunţe la Hristos. Dar neconvingându-şi 
fica, mama îl determină pe judecător să o 
condamne la moarte prin ardere de vie. În 
dragostea ei pentru Hristos, ea face semnul 
Crucii peste flăcări, şi înconjurată de lumină, 
rămâne neatinsă de flăcări. Ploaia şi grindina 
sting focul, iar Sfânta Tecla rămâne nevă-
tămată. Guvernatorul dă poruncă ca Sfânta 
să fie dată la fiare. „Deci, văzând poporul că 
fiarele cu nimic nu vătămau pe Sfânta, a 
strigat cu mare glas: Mare este Dumnezeul 
pe Care-L cinsteşte Tecla!, şi aşa au slobozit 
pe Sfânta”, mulţi îmbrăţişând şi ei credinţa 
creştină.

După regăsirea cu Sfântul Pavel, Tecla 
se retrage într-o regiune pustie din Seleucia 
Isauriei, teritoriu aflat în actuala Sirie, şi-şi 
închină aici viaţa lui Dumnezeu şi slujirii 
celor aflaţi în suferinţă. La vârsta de 90 de 
ani, trece prin ultima sa încercare: fugărită 
de către preoţii păgâni, Sfânta Tecla Îl 
cheamă pe Mântuitorul în ajutor. În acel 
moment, o piatră din munte s-a despicat şi a 
acoperit-o, Sfânta dându-şi astfel sufletul 
în mâinile Domnului. Biserica Ortodoxă o 
prăznuieşte pe 24 septembrie.

Creştinismul în Siria
Dorotei din Gaza, Efrem Sirul, Grigorie 

al III-lea al Romei, Isaac Sirul sau Teodoret 
din Cir sunt câţiva din sfinţii sirieni. Dar 
primul mare convertit al acestor meleaguri 
a fost Sfântul Pavel, chemat de Hristos la 
Sine pe drumul Damascului.

În 2011 când a început războiul, 10% din 
populaţie era creştină, circa 1,1 milioane 
fiind ortodocşi. Dacă războiul este cumplit 
pentru toţi locuitorii Siriei, creştinii suferă 
cel mai mult, fiind prigoniţi ca pe vremea 
catacombelor. Mulţi au fost ucişi, unii răpiţi, 
mulţi forţaţi să treacă la islam. Iar bisericile, 
unele din cele mai vechi din lume, făcute 
una cu pământul. 

La Maaloula, locul unde se află Mănăs-
tirea Sf. Tecla, ce adăpostea şi moaştele ei, 
maicile au fost răpite, mănăstirea jefuită, 
odoarele mănăstirii furate sau distruse. 

Episcopi de Alep  
răpiţi de jihadişti

Acum trei ani doi episcopi au fost răpiţi 
de islamişti în apropierea oraşului Alep: 
Mitropolitul ortodox Pavel de Alep, fratele 
Patriarhului Ioan al Antiohiei şi Johanna 
Ibrahim, Mitropolitul siro-iacobit de Alep. 
Ei se aflau într-o misiune caritabilă în satul 
Kafr Dael. Maşina lor a fost atacată, şoferul, 
care era şi diacon, a fost ucis, iar episcopii 
au fost urcaţi în alt vehicul, pierzându-li-se 
urma. Nu au fost eliberaţi nici azi. Dar o 
scrisoare scrisă de secretarului Mitro-
politului Pavel de Alep a ajuns şi la noi. 
Caldă şi plină de lumină şi speranţă, ea a 
fost scrisă în preajma Rusaliilor din acest 
an, şi este adresată tuturor ierarhilor 
Bisericii Ortodoxe.




