
cruce, El va 
Învia plin de 
Slavă. Ucenicii 
trebuiau pre-
gătiţi, cu toate 
că ei încă mai 
credeau că, 
Hristos va pu-
tea evita răstig-
nirea pe cruce 
şi că El este cel 
care va înte-
meia o împă-
răţie pămân-
tească, elibe-
rând pe Israel, 
în care aposto-
lii puteau deţi-
ne ranguri şi 
poziţii deose-
bite, aşa cum 
vedeau în îm-
părăţiile pă-
mânteşti.

Abia după 
Înviere li s-au 
deschis ochii 
interiori ai min-
ţii ca să pricea-
pă Taina lui Hristos. Mântuitorul vine şi le 
corectează concepţia lor greşită despre 
împărăţia Sa precum şi slava deşartă de 
care unii erau tentaţi.

Cei doi apostoli Iacob şi Ioan I-au cerut să 
le împlinească dorinţa de-a sta unul de a 
dreapta şi de a stânga Lui întru Slava Împărăţiei 
Sale.Hristos le răspunde că aceasta se dă celor 
pentru care s-a pregătit, de către Tatăl.

Un astfel de loc se dobândeşte cu trudă, 
dusă până la jertfă. În Împărăţia lui Hristos 
nu sunt demnităţi, onoruri, ranguri pline de 
slava lumească, ci Împărăţia Sa este iubire 
nesfârşită arătată de Tatăl prin Fiul Său 
trimis Mântuitor în lume. În Împărăţia lui 
Dumnezeu nu se intră oricum, ci în stare de 
jerftă şi de slujire după modelul lui Hristos 
care N-a venit să I se slujească, ci să slu-
jească şi să-şi dea viaţa preţ de răscumpă-
rare pentru mulţi.

Duminica a V-a din Sfântul Post

Slujire în Smerenie

De aceea le spune ucenicilor: „Paharul 
pe care Eu îl beau (suferinţa şi crucea ), îl 
veţi bea şi voi; Şi cu botezul cu care Eu mă 
botez, (al sângelui curs pe Golgota) vă veţi 
boteza şi voi”, fapt împlinit, căci aproape 
toţi ucenicii L-au mărturisit pe Hristos 
dându-şi viaţa pentru El.

Mai mult, le spune ca în cercul apostolilor 
să nu fie dorinţă de mărire, nici poftă de 
întâietate, ci „Cel care vrea să fie mai mare 
să fie slujitorul tuturor”. Deci slujire întru 
smerenie şi nu întâietate, măririi şi ranguri.

Părtaş Slavei Lui Hristos întru împărătia 
Sa, se face cel care prin smerenie şi slujire 
dezinteresată, prin faptă de iubire milostivă se 
face următor a lui Hristos, în luptă cu patimile, 
prin nevoinţe aspre îşi sfinţeşte viaţa, după 
chipul Mariei Egipteanca, pe care Biserica o 
cinsteşte astăzi în mod deosebit. ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a 5-a Din Post
(a Sf. Cuv. Maria Egipteanca)

sf. cuv. tit,  
făcătorul de minuni; 

Sf. mc. AmfiAn şi edeSie

Prin pericopa de la Marcu, cap.10, 32-45, 
Sfânta Evanghelie din Duminica a V-a  

din Sfântul Post ne descoperă o bogăţie  
de învăţături duhovniceşti, folositoare 

pentru viaţa noastră, vorbindu-ne despre 
ultimul drum al Mântuitorului Hristos, 

împreună cu ucenicii săi, spre Ierusalim, 
unde va fi condamnat la moarte  

şi răstignit. Se arată apoi, prin chiar 
cuvintele lui Iisus, ce înseamnă  

cu adevărat a fi ucenicul Său şi că esenţa 
slujirii lui Hristos, înseamnă dăruire  
în smerenie şi slujire până la jertfă, 

mărturisindu-L pe El înaintea oamenilor. 
Tot în această Duminică, Biserica ne pune 

în faţă chipul de sfinţenie,  
model de despătimire şi aspre nevoinţe,  

al Cuvioasei Maria Egipteanca, floare 
înmiresmată a pustiului, vas ales  

şi preacurat al darurilor Sfântului Duh.

C el puţin de 3 ori, Mântuitorul 
Hristos le-a vorbit ucenicilor Săi 
despre pătimirile Sale ce urmau să 

se întâmple în Ierusalim, pentru ca ei să 
poată înţelege cu adevărat că El este Mesia 
cel prezis de Prooroci şi că Împărăţia Sa nu 
este din lumea aceasta, căci El a venit ca Fiu 
al Omului spre mântuirea neamului omenesc 
şi nu spre inaugurarea unei împărăţii 
pământeşti, în care ucenicii să aibă ranguri 
şi măriri în jurul Învăţătorului lor.

Dacă în primele 2 prevestiri ale patimilor 
Sale făcute ucenicilor, Hristos le spunea că 
va pătimi multe de la farisei şi cărturari, 
dar a treia zi va Învia, acum vine cu 
precizări foarte importante şi anume: „că 
El va fi osândit la moarte şi fariseii şi 
cărturarii Il vor da în mâinile păgâniilor 
(autoritatea romană reprezentată prin gu-
vernatorul Ponţiu Pilat), „şi-L vor batjocori; 
şi-L vor scuipa; şi-L vor biciui; şi-L vor 
omorî, dar a 3 a zi va Învia”.

Mântuitorul le-a subliniat apostolilor că, 
după ce va suporta chinurile şi moartea pe 



Ne-am aflat şi noi alături de mii  
de români din peste 250 de oraşe  

şi localităţi din România şi Moldova  
care au ieşit să apere viaţa pruncilor 

nenăscuţi şi a mamei în criză de sarcină.

Marşul pentru Viaţă 2017
Şi noi am fost acolo

Nu am fost mulţi, dar cu mic cu 
mare familiile din parohia 
noastră au participat sâmbătă 

25 martie, de Buna Vestire, la marşul 
Vieţii, organizat în Bucureşti de 
Asociaţia Studenţilor pentru Viaţă, cu 
binecuvântatea PF Patriarh Daniel şi a 
Sinodului BOR. Recunosc că mă 
impresionează în mod special prezenţa 
la acest marş a familiilor, părinţi şi 
copiii lor, unii dintre ei în cărucioare. Şi 
dacă prezenţa enoriaşilor Parohiei 
Şerban Vodă a fost constantă în ultimii 
ani, anul acesta în mod deosebit 
familiile cu mai mulţi copii au fost în 
număr semnificativ la marş. Poate că 
pentru ele sunt cei mai conştiente de 
respectul pe care oamenii trebuie să-l 
aibă faţă de darul pe care Dumnezeu îl 

face oamenilor – copiii. Şi aceste familii 
au iubit şi apreciat în mod deosebit 
darul vieţii pe care l-au primit, căci ei 
au făcut loc în viaţa lor de familie 
copiilor pe care Domnul i-a trimis. 

Alături de părintele diacon Cristian 
Filiuţă – şi dânsul tată a doi copii 
minunaţi-, şi sub organizarea şi în acest 
an a doamnei Magdalena Pencea, par-
ticiparea la acest marş s-a transformat 
într-un moment unic pentru părinţi şi 
copii, pentru cei mai în vârstă şi pentru 
tineri. Căci păcatul avortului nu se 
justifică, cu excepţia cazurilor medicale 
grave pentru viaţa mamei şi a copilului 
nenăscut. Important este ca mama ce se 
află în preajma unui avort să găsească 
sprijin moral, material şi duhovnicesc 
de la toţi cei din jurul ei. ❖

4 aprilie la Centrul  
„Sf. Margareta”

Marţi, 4 aprilie 2017, ne vom 
afla în vizită la copiii de la 
Centrul Sf. Margareta. Cei 

ce doresc să contribuie sau să participe, 
o pot face adesându-se doamnei Ioana 
Rusu coordonatoarea Sectorului Social, 
la biserică sau la numărul de telefon 
0721 258 471.

Mulţumim în numele celor mici şi a 
echipei care se află ceas de ceas la 
căpătâiul lor pentru ajutorul dat şi 
milostenia făcută acestor copii, care 
sunt părăsiţi de părinţii şi rudele lor, dar 
care îl au pe Dumnezeu şi Maica 
Domnului şi pe noi, faţa văzută a 
dragostei cereşti. ❖



În cel de-al unsprezecelea an de activitate, 
Compania Teatrală „Civic ArtCvM” 

Bucureşti, încurajată de binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române, îşi continuă 
proiectul „Artă şi Spiritualitate  

în dramaturgia românească 
contemporană”, cu dramatizarea 

„Mărturisitorii”, dedicată apărătorilor 
Ortodoxiei în timpul comunismului.

Mărturisitorii este o dramatizare 
rezultată din aprofundarea 
cărţilor document „Întoarce-

rea la Hristos” de Ioan Ianolide, „Cuvintele 
către tineri” ale părintelui Gheorghe 
Calciu Dumitreasa, „Cumplite încercări, 
Doamne” de Marcel Petrişor şi „Crucea 
reeducării” de Constantin I. Stan.

Acest spectacol s-a născut din nevoia 
de a ne regăsi sufletele, de a ne reorienta 
valorile, învăţând a le preţui pe cele 
autentice şi mai ales din necesitatea de a 
crede în Dumnezeu şi în creaţia Sa 
supremă, Omul.

Vă invităm să trăim împreună emoţiile 
reprezentaţiei ce va avea loc Duminică 
30 aprilie 2017, ora 19,00, la Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, Parohia 
„Şerban Vodă”, Bucureşti.

 Calendarul comemorărilor
Golgota neamului românesc şi a 

acelora care nu L-au părăsit pe Hristos în 
anii lungi şi grei ai comunismului este 
încă o pagină de istorie din nefericire 
puţin cunoscută de noi. Îngropată mai cu 
seamă în anii 40-70, istoria miilor de 
mărturisitori creştini şi în acelaşi timp a 
florii neamului românesc, aşteaptă să fie 
descoperită de fiecare dintre noi. Am 
ieşit în 1989 din comunism, primindu-ne 
porţia de libertate, dar mai ales dreptul 
de a ne cunoaşte eroii neamului şi ai 
credinţei. Cei care încă mai trăiau au 
început să vorbească despre ce au trăit ei, 
dar şi cei care nu mai erau printre noi. 
Cei în vârstă, ca şi cei care în familiile 
lor au avut rude sau prieteni ce au plătit 
cu ani grei de temniţă fie orientarea 
politică sau rezistenţa în faţa comuniştilor, 
fie calităţile intelectuale şi profesionale, 
fie credinţa în Hristos, cunoşteau măcar 
în parte cât de demonică a fost puterea 
care a încarcerat şi dezumanizat zeci de 
mii de oameni. Cifrele sunt îngrozitoare, 
căci prin gulagurile româneşti, - şi 
subscriu acestui termen generic lagărele, 
temniţele, aresturile securităţii, depor-
tările din Bărăgan şi multe altele-, au 
adus într-o formă oarecare de detenţie 
cel puţin 800.000 de oameni. În anii 40-
60, cei mai cumpliţi ai ororilor comu-
nismului, unul din cinci oameni avea o 
rudă care se afla în beciurile puterii sau 
deportată. Ceea ce s-a întâmplat în 
închisorile noastre şi mai ales la Piteşti, 
depăşeşte cu mult ceea ce lagărele Rusiei 
bolşevice creaseră mai monstruos şi mai 
demonic. Locurile de detenţie cele mai 

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 2 - 9 aPrilie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 2 aprilie 0800-1200 Duminica a 5-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca) - Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 5 aprilie 0730-0930 Liturghie Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 7 aprilie 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-1900 Vecernie şi Acatist
Sâmbătă 8 aprilie  0700-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor; Dezlegarea sărindarelor 
 1830-1900 Vecernie
Duminică 9 aprilie 0800-1200 Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) - 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

rugăciune
de Radu Gyr

Stăpâne-nsângerat, Domn al luminii
şi Veşnicie limpede, Iisuse!
Tu, care ai primit pe frunte spinii
şi cuie-adânci în mâinile-ţi supuse,
Tu, Domn al Răstignirii şi-nvierii
care din cruce ne-ai făcut lumină
şi Răsărit din rănile tăcerii
şi cântec din osânda-ţi fără vină –
dă-ne-ncleştarea Ta, dă-ne puterea
din ceasul pironirii-nsângerate,
să ne primim şi cuiele şi fierea
ca Tine-n marea Ta singurătate.
Pe fruntea ţării zâmbetul ţi-l pune
şi Neamul care-acum osânda-şi duce
învaţă-l Tu amara rugăciune
din clipele suirilor pe cruce.
Cu mâna Ta ca borangicul lunii,
din răni opreşte sângele fierbinte,
închide-n piepturi geamătul furtunii,
sărută-i ţării lacrimile sfinte!
Şi sus pe crucea crâncenă, pe care
stă Neamul nostru-nsângerat, Tu scrie,
Iisuse, un aprins inel de soare,
ca semn al Învierii ce-o să vină.
Şi spune morţilor din lut să nu blesteme,
ci sub trifoi, sub dâmburi, sub secară,
s-aştepte paşii Tăi călcând prin ţară
şi semnul munţilor ce vor aprinde steme.
Şi spune morţilor de sub troiţe sfinte
că va veni cândva o dimineaţă
când Neamu-ntreg va fulgera la viaţă,
cuminecat prin morţii din morminte! ❖

anul comemorativ Justinian Patriarhul şi apărătorii 
Ortodoxiei în timpul comunismului

      Mărturisitorii
cumplite ascund poveşti de viaţă şi 
credinţă pe care merită să le aflăm, să le 
înţelegem, măcar în parte, şi să nu uităm 
să le transmitem generaţiilor de după 
noi. Datoria noastră este să nu uităm, 
căci Aiudul, Târgu Ocna, Târgşor - 
închisoare copiilor, Cavnic, Gherla, Ji-
lava, Mislea, Piteşti, Suceava sau câm-
purile Bărăganului sunt doar o parte din 
locurile în care cei mai buni dintre 
români au trăit, au fost chinuiţi şi de cele 
mai multe ori au murit. 

Obolul dat de Biserica Ortodoxă este 
cel mai mare, sute de preoţi, monahi şi 
monahii şi mii de creştini au trăit teroarea 
ateist-comunistă şi au plătit cu libertatea 
sau chiar viaţa. Iar noi suntem datori să-i 
cunoaştem, să le ştim viaţa şi nevoinţele, 
să le aflăm credinţa, răbdarea şi jertfa de 
mărturisitori.

Căci, neştiindu-ne istoria, riscăm să o 
repetăm! Iar zi de zi, calendarul come-
morărilor ne dezvăluie suferinţa şi dem-
nitatea unui mărturisitor al lui Hristos 
din temniţele comuniste. ❖



contribuŢia enoriaŞilor Parohiei Şerban Vodă Pentru anul 2017 a Fost stabilită la 100 lei

martiri ai temniŢelor romÂneŞti:

Monahul Marcu pătiMitorul

Biserica-maica neamului: „Biserica, 
Biserica lui Matei Basarab şi a lui Varlaam, 

cea care a născut unitatea limbii  
şi unitatea etnică a poporului român,  

este maica spirituală a Neamului 
românesc. Cine o combate pe ea poate fi 
cosmopolit, socialist, nihilist, republican 

universal şi orice i-o veni în minte,  
dar numai român nu poate fi.”

(Mihai Eminescu)

Cu numele de botez Constantin, cel 
ce este cunoscut ca Monahul 
Marcu Pătimitorul, s-a născut la 

12 septembrie 1910, în comuna Hătcărău, 
judeţul Prahova, într-o familie cu 11 copii. 
Rămâne orfan de tată, care a căzut eroic 
pentru patrie în Războiul pentru întregirea 
neamului românesc (1916-1918).

Mama sa, Ana, şi-a pus o pecete profundă 
asupra personalităţii viitorului monah, el 
mărturisind despre ea că: „a dus o viaţă de 
călugăriţă. Dormea două ore pe noapte. 
După ce-şi adormea copiii, mergea şi se 
ruga într-o cămăruţă alăturată, în linişte.”

Şi-a închinat viaţa lui Hristos
A renunţat la căsătorie, şi-a terminat şcoala 

şi şi-a închinat viaţa lui Hristos, manifestând 
multă şi neobosită râvnă pentru credinţă şi 
rugăciune. Se dedică unei profunde lucrări de 
călăuzire a tinerilor spre mântuire, 
îndrumându-i pe calea către Hristos.

În 1951 a fost îmbrăcat rasofor la 
Mănăstirea Slatina – Suceava, mai târziu –, 
este tuns în monahism, în 1972 primind 
numele de „Monahul Marcu”, trăind în 
ascultare şi profundă rugăciune. Duhovnicul 
său a fost Arsenie Papacioc.

19 ani din viaţa sa şi-a petrecut-o în 
închisorile a trei regimuri politice: al 
dictaturii lui Carol II, al lui Antonescu şi a 
celui comunist-stalinist. Cea mai mare 
perioadă a trăit-o în închisoarea Aiud 

cunoscută ca „Cetatea morţii” sau a „Robi-
lor şi Sfinţilor”.

 „Ceva din fiinţa noastră tainică a rămas 
acolo, sub lespezile catacombelor de la 
Aiud. Niciodată nu ne vom putea ridica pe 
culmile pe care le-am atins acolo, în 
aspiraţia nostră spre sublim...” (Preot Liviu 
Brânzaş)

Călăii săi l-au numit „Fachirul”
Părintele Marcu a fost un om de mare 

nobleţe sufletească. Când era în închisoare 
gardienii l-au numit „fachirul”. El nu 
plângea sau nu-şi arăta slăbiciunile fizice 
oricât de mari erau chinurile torţionarilor. 
Harul lui Dumnezeu îl acoperea, lucru pe 
care călăii săi nu-l ştiau. O singură dată a 
plâns producând „bucuria” temnicerilor 
care erau „fericiţi” că l-ar fi învins, dar în 
realitate lacrimile lui erau generate de mila 
faţă de colegul său de suferinţă care era 
crunt bătut. În timpul unei anchete de la 
Bucureşti, pentru că nu a vrut să vorbească, 
a fost întins pe o masă şi a fost bătut cu două 
răngi de fier peste tălpi. „Am numărat până 
la 200 de lovituri după care am pierdut 
numărătoarea”-mărturiseşte un creştin. 
După această cruntă bătaie, Părintele Ata-
nasie (Atanasie Ştefănescu) relatează că a 
doua zi a venit în inspecţie şeful ancheta-
torilor, care văzându-l în celulă desculţ pe 
cimentul îngheţat, ei fiind echipaţi în haine 
de iarnă, a întrebat de ce nu are încălţări. 
Blândul Costică îi răspunde că: „nu-mi mai 
vin”. Răspunsul „l-a înmuiat” pe şeful 
securităţii, acesta ordonând să i se facă un 
calapod special pentru a avea bocanci 
potriviţi. După această întâmplare a fost 
numit „Fachirul”, torţionarii neputându-şi 
explica rezistenţa monahului.

Harul lui Dumnezeu m-a ţinut!
Părintele Marcu se retrăgea într-un colţ 

al celulei şi se ruga. El spunea că: „Numai 
harul ne poate salva şi ajuta. Eu am greşit, 
ca toată lumea; mai mult sau mai puţin. Dar 
mă mustră conştiinţa foarte tare la un 
moment dat. Ce-i cu mine, îmi ziceam? Şi 
atunci vine harul. Cum spun Sfinţii Părinţi: 
„Să facem un pas către Dumnezeu, El face 
doi către noi”. Abia aşteaptă să ne întoarcem. 
Şi vine să ne ajute. Vine harul Său să ne 
trezească conştiinţa, să ne îndreptăm şi aşa 
mai departe”.

Iată doar una dintre dimensiunile 
personalităţii blândului monah, definită de 
nobleţea omului dedicat credinţei ortodoxe, 
a puterii mărturisirii şi a curăţeniei 
conştiinţei dată prin rugăciune şi spo-
vedanie. Nu doar această latură este o pildă, 
ci întreaga sa viaţă dedicată rugăciunii 
pentru noi şi nu doar pentru el! Îmi pun o 

întrebare ce mă roade mereu: Ce ar fi lumea 
aceasta şi în particular poporul român, fără 
mănăstiri şi călugări, fără Biserică, fără de 
cei ce şi-au închinat viaţa pentru rugă-
ciune?

O dovadă (printre multe altele) de netă-
găduit a faptului că Părintele Marcu a fost 
ocrotit de Dumnezeu a fost faptul că la un 
moment dat i-au căzut unghiile şi dinţii. 
După un timp unghiile i-au crescut la loc, un 
medic ce l-a consultat spunându-i: „Dumnea-
ta n-ai avut trup de carne, ci de fier”.

Puşcăria a considerat-o  
ca un canon

În catacombele închisorilor în care a 
stat, credinţa lui în Hristos şi-a întărit-o, ea 
i-a dat putere pentru a birui toate siluirile. 
Chiar şi sfârşitul lui este un semn, el 
simţindu-şi sfârşitul, petrecut în prima 
săptămână a Postului Mare, când în faţa 
altarelor se rosteşte Canonul Sfântului 
Andrei Criteanul. În 1999, după 30 de ani 
de nevoinţă, ascultare deplină şi neîncetată 
rugăciune, după ce se împărtăşeşte, într-o 
dimineaţă de februarie, la orele 12 îşi 
încredinţează sufletul cu pace în braţele 
Domnului pe cale L-a iubit şi L-a purtat 
permanent în sufletul său.

La Mănăstirea Slatina - o adevărată 
„academie duhovnicească” a vremii -, Pă-
rintele Marcu primeşte sfaturile şi 
învăţăturile ocârmuitorilor din vremea ani-
lor 56, Părinţii Cleopa şi Arsenie Papacioc. 
Ultima detenţie a monahului va fi între 
1958-1964.

Monahul Filotheu Bălan în lucrarea 
„Mărturisirea unui creştin: Părintele Marcu 
de la Sihăstria”, îl descrie pe martirul 
mărturisitor astfel: „Dacă mă întreabă ci-
neva cum mi-l aduc aminte pe Părintele 
Marcu, primul lucru pe care i-l pot spune, 
este că niciodată nu l-am găsit pe acest 
Sfânt, fie că era zi, fie că era noapte, fie că 
era pe cerdacul chiliei, ori printre stupii din 
faţa casei, fie că era în chilie, pomenind 
pomelnice, ori citindu-şi pravila, fără la-
crimi în ochi. De fiecare dată când veneam 
îl vedeam cum i se lumina faţa, mă bine-
cuvânta şi apoi, cu gest discret îşi ştergea 
lacrimile de pe obraz”.

Părintele Marcu este un om de jertfă a 
Bisericii Ortodoxe Române, ca atâţia alţii, 
un martir al Istoriei Naţionale, o piatră de 
temelie a unităţii întru credinţă şi românism! 
El este una din avuţiile dăruite de Dumnezeu 
poporului român pe care avem datoria să o 
păstrăm vie, să o venerăm, dar mai ales să o 
urmăm, căci românii sunt binecuvântaţi de 
Hristos şi Maica Sa! ❖

Prof. Clement Gavrilă-Sălăuţa


