
M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi 
venit la mine.” Nedumeriţi ei vor în-
treba: Doamne, când Te-am văzut în 
astfel de situaţii şi Te-am slujit? Răs-
punsul lui Hristos e copleşitor, unic şi 
adânc: „Întrucât aţi făcut acestea unor 
fraţi prea mici ai Mei, Mie Mi-aţi făcut.” 
Iată cum Hristos este prezent tainic în 
fiecare om care suferă sau are nevoie de 
ajutorul nostru.

Celor răi şi nedrepţi, nepăsători şi 
nemilostivi, care nu au fost aproape de 
cei aflaţi în suferinţă şi lipsuri, Hristos 
le spune: „Duceţi-vă de la Mine… în 
focul cel veşnic pregătit diavolului şi 
îngerilor lui.” Întrucât n-aţi săvârşit în 
mod liber şi responsabil nici o faptă a 
iubirii milostive faţă de aceşti prea mici 
fraţi ai Mei, nici Mie nu M-aţi făcut. 
Aşadar aceştia nu pot moşteni împărăţia 

DUMINICA  
ÎNFRICOŞĂTOAREI  JUDECĂŢI

lui Hristos şi nu vor locui în Lumina 
Slavei Sale şi vor fi lepădaţi de la faţa 
Sa, trimişi la osânda şi chinul sin-
gurătăţii veşnice, căci singuri prin neo-
menie şi nemilostivire în viaţa lor de pe 
pământ au ascultat mai mult de sfaturile 
celui rău.

Desprindem din Sfânta Evanghelie 
de astăzi să fim cu mai multă luare 
aminte la viaţa noastră, să trăim după 
Legea Evangheliei lui Hristos, în iubire 
de Dumnezeu şi de semeni, curăţindu-
ne de păcate, că nu ştim ziua şi ceasul 
în care va veni Hristos la Judecată.

„Să nu credem că vom intra după 
moarte în împărăţia în care nu am trăit 
de pe pământ. Primeşti cerul, dacă ai 
trăit vrednic de cer.” cum spunea Pr. 
Arsenie Boca. ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica  
Înfricoşătoarei Judecăţi 
(a lăsatului sec de carne)

Sf. ap. arhip, filimon  
şi soţia sa, apfia

Momentul Judecăţii Universale 
face parte dintr-un context 
de evenimente eshatologice 

(de sfârşit) care se vor întâmpla în istoria 
acestei lumi şi vor pregăti întreaga 
zidire, spre a deveni printr-o trans-
figurare totală făcută prin puterea lui 
Dumnezeu „Cer Nou şi Pământ Nou în 
care să locuiască dreptatea”.

Despre aceste lucruri au vorbit Pro-
feţii, Mântuitorul Însuşi în paginile 
Evangheliei, Sfinţii Apostoli şi ne vor-
beşte tainic Cartea Apocalipsei. 

Înaintea momentului Judecăţii Uni-
versale va avea loc învierea tuturor 
celor adormiţi aşa încât Hristos, 
Domnul Slavei, să cheme toate gene-
raţiile de oameni la Judecată. 

Secerişul (Judecata) va veni când 
holda este gata şi când îngerii-slujitori 
vor fi trimişi să secere grâul, dar şi 
neghina semănată de cel rău în ţarina  
Stăpânului Hristos.

Şi vor fi în faţa lui Hristos şi cei buni 
şi cei răi, şi cei care L-au urmat şi L-au 
ascultat şi au trăit confom Evangheliei, 
dar şi cei care nu L-au primit, L-au 
tăgăduit şi au trăit în egoism, nepăsare 
şi nemilostivire, toţi vor da socoteală 
pentru viaţa lor, pentru faptele lor, dar 
şi pentru urmările faptelor bune sau rele 
şi vor răspunde înaintea Judecăţii chiar 
şi pentru binele pe care-l puteau face şi 
nu l-au făcut.

Celor drepţi şi milostivi Hristos, 
Dreptul Judecător, le va zice: „Veniţi,  
binecuvântaţii Tatălui Meu, şi moşteniţi 
împărăţia cea pregătită vouă de la 
întemeierea lumii”, pentru că „flămând 
am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat 
şi Mi-aţi dat să beau; străin şi M-aţi 
primit, gol şi M-aţi îmbrăcat; bolnav şi 

Dacă ieri după rânduiala Bisericii Ortodoxe s-a săvârşit pomenirea celor adormiţi,  
astăzi, glasul Sfintei Evanghelii prin textul de la Matei (cap.25, 31-46), ne pune în faţă 

tabloul cutremurător al Judecăţii Universale, atunci când la sfârşitul istoriei  
acestei lumi, Hristos Domnul va veni cu Slavă multă, înconjurat de îngerii Săi  

şi va sta pe tronul Slavei Sale şi va chema la Judecată toate neamurile pământului. 
Această Judecată este înfricoşătoare, dreaptă, completă şi definitivă,  

iar criteriul ei fundamental este iubirea milostivă arătată în fapta bună  
făcută semenilor noştri, sub chipul cărora se ascunde smerit Hristos.



La 22 februarie 2011, de la Schitul 
Prodromul din Sfântul Munte Athos  

venea vestea că stareţul cel bun, smerit  
şi înţelept, Părintele Petroniu Tănase, 

plecase la Domnul. Avea 95 de ani.

S -a născut la 23 mai 1916 în comuna 
Farcaşa, judeţul Neamţ (unde-şi are 
căminul părintesc şi părintele profesor 

Ioan Caraza), în familia lui Ioan şi Olimpia 
Tănase, fiind al şaptelea copil din cei opt ai 
familiei. 

A urmat 7 clase la şcoala primară din sat. 
La 14 ani, din râvnă duhovnicească, intră ca 
frate în mănăstirea Neamţ, urmând aici 
cursurile şcolii de cântăreţi. În 1935 intră la 
Seminarul monahal Cernica, unde studiază 7 
ani.

Ajunge la Mănăstirea Antim în anul 1937, 
încredinţându-i-se aici punerea în bună rân-
duială a bibliotecii mănăstirii. 

În 1942 dă examen de diferenţă şi ba-
calaureatul, la secţia ştiinţe, la liceul Mihai 
Viteazul din Bucureşti. Se înscrie la Facul-
tatea de Teologie şi la cea de Matematici din 
Bucureşti, renunţând la aceasta din urmă 
după un an. Este angajat în 1942 la cancelaria 
Sfântului Sinod, iar din 1943 se înscrie şi la 
Facultatea de litere şi filosofie, pe care o 
absolvă în 1946, odată cu Facultatea de 
Teologie.

Între anii 1946 şi 1948 este detaşat la 
Secretariatul Patriarhului Nicodim. Este 
hirotonit diacon şi ieromonah în 1947, iar din 
septembrie 1950 este numit suplinitor la 
seminarul monahal din mănăstirea Neamţ. În 
1952 ajunge la mănăstirea Slatina, unde i se 
încredinţează conducerea şcolii monahale. 
Între 1957 şi 1959 a fost stareţul mănăstirii. 

În anul 1978 este trimis cu un grup de 
călugări români la Schitul românesc Pro-
dromu din Athos, căci era nevoie ca viaţa 
monastică de aici să fie revigorată. Din 1978 

Un călugăr desăvârşit

PĂRINTElE PETRONIU PRODROmITUl

Părintele Petroniu trăieşte neîntrerupt în 
Sfântul Munte. Este ales în anul 1984 stareţ al 
Schitului Prodromu, pe care îl conduce cu 
dragoste şi iscusinţă.

A renunţat la stăreţie la începutul anului 
2011 din cauza vârstei înaintate, trecând la 
Domnul în ziua de 22 februarie 2011. Este 
înmormântat după tradiţia athonită la 24 
februarie 2011 în cimitirul Schitului 
Prodromu. 

Mitropolitul Serafim Joantă mărturisea 
despre părintele Petroniu: „În el vedeam 
chipul ideal al călugărului care îmbină în 
modul cel mai firesc erudiţia teologică şi 
laică cu smerenia şi râvnă de rugăciune. Rar 
mi s-a dat să întâlnesc un om cult şi smerit, în 
acelaşi timp, cum a fost Părintele Petroniu!”

Părintele Modest Moldovan, ucenic al 
părintelui Petroniu spunea într-un interviu 
(din revista Formula As) că viaţa Părintelui 
Petroniu a fost „Simplă, ordonată, strictă. 
Părintele trăia extrem de simplu, era un ascet. 
Cu greu a acceptat ca mănăstirea să aibă 
maşină şi să se facă un drum până acolo. Până 
în ultimul an de viaţă, când boala l-a copleşit, 
îşi făcea toată gospodărirea singur. Îşi spăla, 
îşi cosea nasturii, totul... În chilia lui era o 
curăţenie impecabilă. Dimineaţa se trezea 
foarte devreme, cam cu două ore înaintea 
începerii slujbei, care iarna este la ora 2.00 
noaptea. Îşi făcea rugăciunile numai în ge-
nunchi, şi se pregătea de slujbă, apoi mergea 

în biserică. Întotdeauna era primul. Stătea în 
picioare tot timpul, ore întregi. Numai când 
l-au ajuns neputinţele trupeşti a început să 
mai şadă şi în strană. Şi atunci îi lăsa pe toţi 
călugării să stea şi ei. Pentru că părintele nu-ţi 
cerea să faci nimic din ce nu putea face el. 
Când n-a mai putut, n-a mai făcut nimănui 
nici o observaţie. După slujbă, fiecare pleca 
la ascultările lui. Părintele stătea mai mult în 
chilie, căci se ruga mereu. Evita să meargă la 
alte mânăstiri, la hramuri sau parastase, re-
fuza să plece din mânăstire. Spunea că 
aceasta este a călugărului, chilia, că ea îl 
învaţă şi tot ea îl mântuieşte!

În unele zile îşi îngrijea florile. Se purta cu 
ele de parcă ar fi fost oameni. Era tare 
îndrăgostit de flori. Spunea că în ele se vede 
frumuseţea lumii.

O altă pasiune a sa era cititul, citea mult şi 
ştia multe, era un cărturar. Desigur, avea şi 
treburile sale de stareţ de rezolvat. Şi mai 
primea credincioşi la sfat. Le era de ajutor, 
dar mai mult pentru că-l vedeau, pentru că el 
spovedea pe puţini şi vorbea puţin. Era foarte 
interiorizat şi trăia Rugăciunea Inimii. Cred 
că stăreţia i-a fost povară, căci tânjea după 
linişte.” ❖

(Imagini inedite cu Părintele Petroniu: 
sunt făcute în mai 2003, în timpul unui 

pelerinaj în Sfântul Munte Athos, la care 
au participat mai mulţi preoţi şi enoriaşi de 

la parohia Şerban Vodă.) 



BINE AŢI vENIT lA ŞCOAlA DE mUzICĂ !

Vineri, 24 februarie 2017, de la ora 22.30  
la Biserica Şerban Vodă

SLUJBĂ DE PRIVEGHERE 
DE TOATĂ NOAPTEA

Şcoala de muzică psaltică a 
Bisericii Şerban Vodă, „Sfântul 
Cuvios Paisie de la Neamţ” or-

ganizează seminarii de introducere în 
muzică psaltică pentru începători, dar 
şi cursuri pentru cei iniţiaţi. 

Preselecţia va avea loc azi, 19 febru-
arie 2017, ora 18 la biserica noastră, iar 
cursanţii vor frecventa două seminarii 
pe săptămână, vinerea după Vecernie 
de la ora 19 şi duminica după-amiază 
de la ora 18. Cursul se va încheia pe 15 
august cu un concert extraordinar la 

„Vă aşteptăm pe toţi copiii să învăţaţi  
cu drag cântările bisericii noastre!”  

Aşa ne invită Mara să luăm parte  
la cursurile şcolii de muzică psaltică  

ce au loc la biserica Şerban Vodă. 

Încântaţi de această invitaţie au fost 
şi membrii echipei emisiunii „Sec-
venţe Trinitas”, care ne-au trecut 

pragul bisericii pentru a asista la un curs 
al Şcolii de muzică „Sfântul Cuvios 
Paisie de la Neamţ”. Emisiunea am 
văzut-o cu bucurie miercuri 15 februarie, 
de la ora 20 la postul de televiziune 
Trinitas TV. Am recunoscut chipurile 
celor care ne încântă la fiecare concert 
care are loc în biserica noastră, şi am 
văzut trei generaţii, bunici, părinţi, copii 
care iubesc podoaba muzicală a casei 
Domnului şi ţin să transmită mai departe 
taina şi frumuseţea muzicii psaltice.

Ne-am bucurat să-i vedem pe toţi aşa 
cum vin în duminici şi sărbători, dar şi la 
concerte: îmbrăcaţi în frumoase costume 
populare, unele vechi de zeci de ani. Şi 
ei, tineri şi mai puţin tineri, sunt mândri 
să poarte aceste costume populare, vor-
bind cu drag despre vechimea şi pro-
venienţa lor. 

Şcoala de muzică a luat fiinţă acum 5 
ani, pe vremea psalţilor Cristian Preda şi 
Bogdan Marin. Azi, cu cinste, talent, 
dragoste şi dedicare le urmează Marian 
Ştirbei şi cei care i se alătură la slujbe şi 
concerte. 

Părintele paroh Dinu Pompiliu spunea 
în această emisiune: „Dacă ne încântă 
pictura bisericii, atunci muzica trebuie 
să ne mişte inima. De aceea, cu bine-
cuvântarea Părintelui Patriarh, cu cinci 

ani în urmă am căutat să ducem mai 
departe tradiţia unei muzici frumoase în 
biserica noastră şi am iniţiat şcoala de 
muzică pe care am pus-o sub directa 
coordonare a Sfântului Cuvios Paisie de 
la Neamţ. În acest sens, am ales pe cei 
mai buni psalţi, iar activitatea se des-
făşoară mai ales cu copiii şi cu tinerii. 
De ce această şcoală de muzică? Pentru 
că sunt multe voci  frumoase în parohie 
şi am dus mai departe tradiţia din biserica 
noastră, pentru că aici au fost mari psalţi 
în decursul istoriei şi noi trebuie să fim 
la înălţimea inaintaşilor. De aceea, pe 

ProgramUl bisericii Şerban Vodă În Perioada 19-26 FebrUarie 2017
ZiUa ora slUJbe/activităţi
Duminică 19 februarie 0800-1200 Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a lăsatului sec de carne)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 22 februarie 1700-1900 Sfântul Maslu (Zi aliturgică)
Vineri 24 februarie De la 2230 Priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 25 februarie 1830-1900 Vecernie
Duminică 26 februarie 0800-1200 Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

orarUl centrUlUi Parohial PentrU coPii si tineret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Marţi 1400-1500 Limba engleză – începători Prof. Paşcanu Mariana
Marţi 1500-1600 Limba engleză – avansaţi Prof. Paşcanu Mariana
Miercuri 1500-1600 Limba română- clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică  1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

curs de muzică psaltică în perioada  
19.02.2017 - 15.08.2017

hramul Bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului”. 

Pe parcursul seminariilor cursanţi 
vor putea participa la diverse concursuri 
cu premii. De asemenea, în unele 
duminici la curs vor fi prezenţi şi psalţi 
renumiţi din Bucureşti, din ţară şi, 
sperăm, şi de peste hotare. 

În cele peste 20 de întâlniri psalţii 
Grupului „Sfântul Cuvios Paisie de la 
Neamţ”, coordonaţi de Marian Ştirbei 
vor încerca să ne introducă în minunata 
taină a interpretării muzicii psaltice. ❖

lângă această şcoală, avem şi corul 
bisericii care a obţinut rezultate bune la 
concursuri pe ţară şi avem şi grupul de 
psalţi care mişcă şi cea mai împietrită 
inimă.”

Iată aşadar cum prin muzică ne apro-
piem mai mult de Dumnezeu, căci 
cântarea este rugăciune, dar ne apropiem 
şi unii de alţii, dând în armonie slavă lui 
Dumnezeu pentru toate. Şi important 
este că generaţiile transmit una alteia 
dragostea de Dumnezeu şi preţuirea 
valorilor Ortodoxiei. ❖
(Foto- 2016 - concert colinde de Crăciun)



contribUŢia enoriaŞilor Parohiei Şerban Vodă PentrU anUl 2017 a Fost stabilită la 100 lei

ÎNTâIA ŞI A DOUA AFlARE A CAPUlUI  
SFâNTUlUI PROROC IOAN BOTEzĂTORUl

Inochentie, unul dintre 
slujitorii lui Irod, 
şi-a cumpărat un loc 

în Muntele Eleonului, 
şi-a făcut o chilie şi s-a 
retras în ea în chip si-
hăstresc. Vrând să-şi zi-
dească lângă chilie o 
bisericuţă, a găsit capul 
Sfântului Ioan, însă ime-
diat l-a îngropat la loc. 
După aproape 300 de ani, 
în zilele împăratului 
Constantin cel Mare 
(306-337), Sfântul Ioan 
Botezătorul a apărut în 
faţa a doi călugări, porun-
cindu-le să sape şi să 
dezgroape cinstitul său 
cap. Aceasta este prima 
aflare a capului Sfântului 
Ioan Botezătorul. Dar pe 
când călugării se întor-
ceau cu capul sfântului 
într-un sac, s-au întâlnit 
cu un olar şi i-au dat 
acestuia să care sacul. 
Pentru această neglijenţă, 
Sfântul Ioan l-a îndemnat pe olar să 
fugă cu sac cu tot. Olarul s-a învrednicit 
de multe binefaceri şi a început să îl 
cinstească pe sfânt împreună cu familia 
sa. Apropiindu-se sfârşitul, olarul a 
dăruit racla cu capul sfântului surorii 
sale, prevenind-o să-l cinstească şi să 
nu deschidă racla până când însuşi 
sfântul îi va porunci.

Apoi racla a ajuns din mână în mână 
în grija unui monah pe nume Eustatiu. 
Acesta trăia într-o peşteră din apropierea 
oraşului Emesa din Siria. Deşi monahul 
Eustatiu era arian, la peştera lui se 
făceau minuni, datorită sfântului cap. 
Eustatiu a fost izgonit din peşteră şi 
trimis în exil. În peştera lui au intrat 
ulterior nişte monahi credincioşi, care 
mai târziu au zidit în apropiere o 
mănăstire. În anul 452, arhimandritul 
Marcel, stareţul acelei mănăstiri, a aflat 
capul sfântului în chip minunat, văzând 
foc mare la peşteră în timpul cântării 
psalmilor, aceasta fiind cea de-a doua 
aflare a capului Sfântului Ioan. În anul 
850, cinstitul cap a fost aflat pentru a 
treia oară în chip minunat, patriarhul 
Ignatie ducându-l în Constantinopol. 

Capul Sfântului Ioan Botezătorul, 
după o peregrinare şi mai multe aflări 
miraculoase, a ajuns în două părţi. 
Partea occipitală se află la Moscheea 
Omeiazilor din Damasc, iar partea 

frontală la Catedrala din Amiens, 
Franţa. De fapt, atunci când în secolul 
V a fost mutat capul Sfântului la Con-
stantinopol de la Emesa, o parte a rămas 
la Emesa. Acea parte este acum la 
Damasc, iar cealaltă care a plecat la 
Constantinopol, se află acum la Amiens, 
furat de la Constantinopol de cruciaţi. 
Capul Sfântului de la Damasc face mul-
ţime mare de minuni, atât creştinii cât 
şi musulmanii rugându-se sfântului.

Şi părintele Sofian Boghiu la sfârşitul 
anilor `70 a vizitat Moscheea Umayyad 
şi s-a rugat înaintea moaştelor Sfântului 
Ioan Botezătorul păstrate aici. 

Aici se fac multe minuni, povestea 
Părintele Sofian: ‹‹Am văzut şi eu 
această moschee luxoasă, cu lampadare 
şi covoare. Este acolo un mic paraclis 
acoperit cu email verde şi cu pereţi de 
sticlă. Acolo înăuntru este capul 

numai cu rugăciune 
mâncarea de post  

ne dă putere

A tunci când mâncăm trebuie să 
ne şi rugăm. Toate mâncărurile 
au înlăuntrul lor puterea zidi-

toare a lui Dumnezeu. Astfel, cu rugă-
ciunea, apropiem materia hrănitoare şi 
asta ne ajută.

Mâncarea dă energie trupului, avem 
nevoie de ea pentru a putea să lucrăm şi 
pentru a avea putere de rugăciune. 
Pentru cei ce se roagă, puterea mâncării 
se preface în putere duhovnicească.

Cei ce se roagă puţin suferă de faptul că 
puterea şi energia mâncării se transformă 
cel mai mult în patimi şi lăcomie. În 
situaţii din acestea e nevoie de post. ❖

Arhim. Sofronie Saharov,  
„Cunosc un om în Hristos – Părintele 

Sofronie de la Essex”, Ed. Sophia, 2011

Sfântului Ioan Botezăto-
rul. În jurul acestui para-
clis stau foarte mulţi orbi, 
în genunchi sau turceşte, 
într-o tăcere care te ui-
meşte. Stau şi nu văd 
nimic, dar ochii lor dinlă-
untru sunt deschişi. Ei se 
roagă şi foarte mulţi se 
vindecă. Ce spun ei, 
numai Dumnezeu ştie, 
dar, în mod sigur, primesc 
foarte mult ajutor de la 
capul Sfântului Ioan. Se 
revarsă foarte multe mi-
nuni de acolo asupra 
acestor musulmani. Vin 
şi foarte multe femei mu-
sulmane, cu copii în 
braţe, şi se sprijină de 
bara care înconjoară mor-
mântul, acelui sicriu. Îl 
înconjoară de trei ori, 
apoi pleacă la treburile 
lor, pleacă cu faţa veselă. 
Pun şi un fel de pomelnice 
într-un locşor anume de 
lângă acel sicriaş. Sunt 

acolo grămezi de rugăciuni către 
Sfântul Ioan Botezătorul, este un semn 
de mare veneraţie pentru acest sfânt. 
Acolo vin mulţi bolnavi, mai ales orbi. 
Te impresionează privirea lor, fixată 
undeva în gol... Am întrebat pe cineva: 
„Ce aşteaptă aceştia, de stau aici de 
atâta vreme?” şi mi s-a răspuns: „Foarte 
mulţi dintre ei se vindecă”.›› ❖

Cinstitul cap al Sfântului Ioan Botezătorul 
a fost îngropat în loc ascuns de Irodiada, 

la castelul din Maherus, acolo unde  
se săvârşise uciderea. Despre aceasta ştia 

Sfânta Ioana, soţia lui Huza, dregătorul  
lui Irod Antipa, de care pomeneşte  

în Evanghelia sa Sfântul Luca ca fiind  
una din femeile mironosiţe. După tradiţie, 
ea ar fi luat în taină capul şi l-ar îngropat 

la Ierusalim, în muntele Eleonului,  
într-un vas de lut. 


