
cursul său firesc, drumul Învierii. De 
aceea, Paştile nu sunt numai curăţitoare, 
înnoitoare şi pline de bucurie, ci sunt 
pentru noi începutul altei vieţi veşnice. 
Dacă aşa stau lucrurile, noi trebuie să 
credem cu tărie în Învierea lui Hristos, 
căci Biserica este întemeiată pe Învierea 
lui Hristos şi pe credinţa în Învierea 
Lui, iar cine crede are viaţă veşnică şi la 
judecată nu va veni şi s-a mutat din 
moarte la viaţă (Ioan 5, 24). 

Noi, românii, n-am avut în lume şi în 
istorie o bucurie mai mare ca aceasta. 
Astfel, viaţa noastră a gravitat în jurul 
Bisericii şi când legi pământeşti n-am 
avut, am avut legea cea veşnică a lui 
Dumnezeu moştenită din părinţi. Nu 
ne-am temut de nimeni, de niciun duş-
man, pentru că ştiam că noi nu suntem ai 
noştri, căci am fost răscumpăraţi cu mare 
preţ. Noi n-am căutat să cucerim şi să 
stăpânim pe nimeni. Noi ne-am apărat 
pământul sfinţit de părinţii noştri cu 
mari jertfe. Ne-am cinstit eroii din 
cimitire şi sfinţii de la care am învăţat 
viaţa curată, jertfa şi dăruirea. Cu gândul 
la ei, la aceşti anonimi sfinţi, oficiez de 
fiecare dată Sfânta Liturghie şi mă 
gândesc ce prăpastie între ei, care credeau 

Paştile sunt Pentru noi  
încePutul altei vieţi veşnice 

cu adevărat în Dumnezeu, şi cei de azi, 
care sunt credincioşi doar cu vorba. 

Fraţii mei,
Citim un cuvânt din Apocalipsa: 

„Fericit şi sfânt este cel care are parte 
de Învierea cea dintâi” şi mă gândesc 
cât de fericiţi am fi şi noi, dacă am putea 
să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată 
inima, să avem parte de Învierea cea 
dintâi. În această noapte a păcatului, 
care parcă ne-a cuprins pe toţi, să ne ru-
găm la Dumnezeu să ne învrednicească 
să credem în El cu tărie şi în Învierea 
Lui. Să fim şi noi martori ai Învierii lui 
Hristos în lumea în care trăim. 

Cu nădejde în vremuri mai bune, 
permiteţi-mi ca în această zi de Paşti să 
vă adresez în numele Consiliului şi 
Comitetului Parohial, al preoţilor slujitori 
şi al meu personal cele mai sincere doriri 
de bine, sănătate şi să vă întâmpin până 
la Înălţare cu acest unic salut apostolic: 
„Hristos a înviat!” Şi fie ca bucuria pe 
care femeile mironosiţe au avut-o la 
întâlnirea cu Hristos, această bucurie, 
primită de la Hristos prin Înviere, să se 
reverse deplin în viaţa dumneavoastră şi 
a neamului nostru! ❖

Preot paroh Dinu Pompiliu
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învierea DoMnului
sFintele Paşti 

Am urmărit împreună evenimentele relatate 
de Sfinţii Evanghelişti în Săptămâna 

Pătimirilor. Ele s-au petrecut întocmai,  
iar Apostolii au fost martori ai Învierii  

lui Hristos până la marginile pământului. 

Învierea lui Hristos a fost tema 
principală a predicilor, bazată pe 
argumente de netăgăduit, cum ar 

fi: mormântul gol, giulgiurile deosebit 
înfăşurate într-un loc, arătările după 
Înviere către femeile mironosiţe, către 
Apostoli şi către lume, despre care 
Sfântul Pavel vorbea că ar fi numărat ca 
la 500 de fraţi, un val de mărturii, cum 
spune Evanghelia. 

Evanghelia subliniază Învierea de 
netăgăduit a Domnului Iisus Hristos. 
Această Înviere este un răspuns pentru 
toţi care cred şi care nu au crezut în El ca 
Dumnezeu. Dar să urmăm învăţătura 
Bisericii urmărind cu fidelitate paşii 
Domnului după ce a fost pus în mormânt. 
Biserica ne învaţă într-un tropar, zicând: 
„În mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul, 
ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe 
tron împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost 
Hristoase, toate umplându-le, Cel ce eşti 
necuprins”. Deci, pe scurt, troparul ne 
spune că Hristos cu sufletul S-a coborât 
la iad, de unde ridică pe Adam şi Eva, aşa 
cum este reprezentat în iconografia or-
todoxă. Împreună cu ei ridică pe toţi 
drepţii Vechiului Testament, pe care îi 
strămută în raiul desfătării lui Dumnezeu. 
Deci dacă în Vechiul Testament primul 
Paşte însemna trecerea din nefiinţă la 
fiinţă, apoi de la robia egipteană la li-
bertate, în Noul Testament Paştile în-
seamnă trecerea din moarte la viaţă. Este, 
aşa cum învaţă Biserica, începutul unei 
alte vieţi veşnice. 

Este sărbătoarea această dedicată 
omului care prin Hristos îşi urmează 



În perioada Paştelui anului 1998, 
patriarhul Diodor a fost cuprins de boală 

şi, pentru prima dată în decursul 
patriarhatului său, nu a fost în stare  

să săvârşească singur ceremonia Sfintei 
Lumini. La câteva zile după interviul său 

acordat ziaristului danez,  
când a sosit ziua Sâmbetei Mari,  

a fost adus în Biserica Învierii  
într-un scaun, iar puţin mai târziu,  

când a ajuns la intrarea  
Sfântului Mormânt, a intrat  

în prima încăpere a Mormântului  
aşezat într-un cărucior pentru invalizi.  

Dar pentru că era cu neputinţă  
să înainteze în încăperea  

propriu-zisă a Mormântului,  
datorită dimensiunilor limitate a intrării, 

a încredinţat săvârşirea ceremoniei 
episcopului Elefteropolei Hristodul 

Saridaki. La fel s-a petrecut  
şi în anul 1999. 

Episcopul Hristodul a fost 
hirotonit diacon în anul 1962 şi 
trăieşte la Ierusalim de 53 de 

ani, din 1957. În discuţia personală pe 
care am avut-o, la 10 ianuarie 2010, 
mi-a descris într-un mod deosebit de 
revelator cele pe care le-a trăit în 
interiorul Mormântului. Iată dialogul 
pe care l-am avut cu Preasfinţia sa 
(n.r.- fragmente): 

- Ce s-a întâmplat când aţi intrat în 
încăperea interioară? 

- Am început îndată să citesc ru-
găciunea specială, iar când am ter-
minat, am observat că placa de pe 
Mormânt a început să „transpire”. Cu 
cât trecea timpul, fenomenul devenea 
din ce în ce mai intens şi placa se vedea 
a fi acoperită de un mir lichid care 
ieşea din interiorul ei. În acelaşi timp, 
împreună cu mirul lichid, s-a arătat o 
Lumină albăstruie foarte puternică, 
care acoperea toată placa Mormântului. 
În acea clipă s-a aprins în chip minunat 
şi candela neadormită. 

- Şi atunci aţi aprins de la candelă 
mănunchiurile de lumânări ce le aveaţi 
în mâini? 

- Nu, nu a fost nevoie, căci atunci 
când am întins mănunchiurile de 
lumânări deasupra plăcii Mormântului, 
deasupra Luminii albăstrui, ele îndată 
s-au aprins. 

Exact aceleaşi lucruri minunate s-au 
petrecut şi în anul următor. 

- În acele momente, în prima în-

Veniţi de luaţi lumină!

Placa sFântului MorMânt izvorăşte Mir cânD vine sFânta luMină

căpere a Baldachinului, se afla şi re-
prezentantul armean? 

- Desigur. 
- Şi toate acestea pe care le-aţi 

văzut le-a văzut şi acela? 
- Da, le-a văzut şi el. În ambii ani. 

[…] S-a învrednicit să le vadă pe toate.
- Cât timp a durat apariţia Luminii 

albăstrui? 
- Nu a durat mult. 
- Unul-două minute? 
- Cam atât. 
- Cum v-aţi simţit în acele clipe, 

Preasfinţite? 
- Acestea nu se pot descrie. Intri în 

legătură cu Dumnezeu. ❖ 
Haralambie K. Skarlakidis, „Sfânta 

Lumină. Minunea din Sâmbătă Mare 
de la Mormântul lui Hristos”; 

preluare - doxologia.ro 

HRISTOS A ÎNVIAT!

E zumzetul frumos de primăvară,
Din cer lumina se coboară
Şi darul Său ce ni l-a dat
Domnul Iisus a Înviat!
Cu bucuria sufletului înnoit
Prin pocăinţă adâncă a-nflorit, 
El nouă viaţă iar ne-a dat
Hristos a Înviat!
Adevărat, adevărat!
Cu El şi eu am înviat,
Iar sângele şi trupul Lui
Un dar, mereu dat omului
Eu l-am luat ca să trăiesc
Şi să mă rog şi să-L slăvesc,
Lumina Lui ne-a luminat
Iisus Hristos a Înviat! 

Clement Gavrilă-Sălăuţa



A trecut la cele veşnice părintele Modest 
Zamfir. Este greu să cuprinzi în câteva 

cuvinte viaţa părintelui Modest Zamfir,  
de profesie inginer, din vocaţie monah.  
Cu o minte strălucită, părintele Modest 

Zamfir era un om erudit, bun cunoscutor  
al istoriei acestui popor care l-a odrăslit.

Răspunzând chemării tainice 
făcute de Dumnezeu, a părăsit 
viaţa civilă, urmând studiile 

teologice la Sibiu şi a fost închinoviat la 
Mănăstirea Antim. Aici şi-a desăvârşit 
vocaţia monahală.

A obţinut titlul de doctor în teologie, 
a publicat mult şi a luptat ca un misionar 
strălucit pentru propovăduirea cuvân-
tului lui Dumnezeu.

A fost milostiv, neagonisind pentru 
sine nimic şi dând totul pentru săraci. 
Deşi era slujitor al altarului dincolo de 
catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor, pă-
rintele se simţea solidar cu obştea 
bisericii pe care a iubit-o, a slujit-o şi a 
instituit în jurul dânsului duhul 
Evangheliei lui Hristos după chipul şi 
asemănarea Sfântului Apostol Andrei.

Avea nenumăraţi ucenici, pe care îi 
vizita, îi chema la Sfânta Liturghie şi se 

implica adesea în cele mai grele mo-
mente ale vieţii lor. Aşa şi-a încheiat şi 
viaţa, în această slujire misionară, 
ducându-se cu flori la unul din fiii 
Bisericii cu gândul de a rămâne la 
priveghi la căpătâiul fiului său du-
hovnicesc.

A trecut însă la cele veşnice printr-
un accident, dar el a murit în misiune. 
Bun cunoscător al învăţăturilor Bi-
sericii, gata oricând de orice jertfă, a 
căutat să vadă în oameni chipul ne-

PROgRAmul bISeRIcII ŞeRbAN VOdă ÎN PeRIOAdA 16 - 23 APRIlIe 2017
ZIuA ORA SluJbe/activităţi
Duminică 16 aprilie 0100-0300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”
Luni 17 aprilie 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie – a doua zi de Paşti
Marţi 18 aprilie 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie – a treia zi de Paşti
Vineri 21 aprilie 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie, Sfinţirea apei – Izvorul Tămăduirii
Duminică 23 aprilie 0800-1200 Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Facebook-ul parohiei Şerban Vodă.
Salutăm prezenţa în cadrul echipei de 

redacţie a doamnei Cristina Cornelia Rus 
care, începând de curând, răspunde 
chemărilor noastre de a face corectura 
unora dintre textele publicaţiilor noastre. 
Aşteptăm în continuare pe oricine ar 
putea să ne susţină în demersurile noastre 
redacţionale.

Iar pentru că aceste publicaţii n-ar fi 
fost realizate fără un efort absolut deosebit 
material şi financiar, mulţumirile noastre 
ale tuturor, cititori şi redacţie, se îndreaptă 
spre părintele paroh Dinu Pompiliu care 
dintotdeauna crede că nimic nu este prea 
greu atunci când vrei să-i faci părtaşi pe 
fiii parohiei la viaţa Bisericii.

Dar mulţumirile redacţiei sunt adresate 
şi dumneavoastră, tuturor celor care ne 
citiţi, puneţi la suflet cele pe care cu dra-
goste vi le dăruim şi faceţi roditor Cu-
vântul Domnului în viaţa dumneavoas-tră 
şi a familiilor dumneavoastră. Căci acest 
Cuvânt vrem să ajungă la mintea şi inima 
dumneavoastră, să fie sămânţa învierii şi 
înveşnicirii personale.

Acum, la ceasul cel mai sfânt al creş-
tinătăţii, ne alăturăm salutului pascal, 
spunându-vă cu mironosiţele „Hristos a 
înviat!” ❖ 

Redacţia

Înviere în ceruri

Părintele MoDest, cel cu suFlet De coPil
muritor al lui Dumnezeu. N-a răspuns 
la nicio ocară decât cu dragoste, făcând 
dovada unei răbdări evanghelice. Ave-
rea sa era un micuţ geamantan în care 
păstra crucea, busuiocul, aghiasma, 
anafura şi Ceaslovul. Aceasta i-a fost 
toată averea. Iar adeseori îl vedeam 
purtând în mână metaniile călugăreşti, 
pe care le primise de la o mătuşă a 
dânsului, călugăriţă îmbunătăţită la 
Mănăstirea Pasărea. Aşa a şi murit, cu 
metaniile în mână, rostind necontenit 
numele sfânt al Domnului. 

A fost pentru noi un model. Plecarea 
dânsului în veşnicie ne-a adunat la 
Mănăstirea Sâmbăta ca să-i aducem un 
ultim şi pios omagiu. Fie-i ţărâna uşoară 
şi Dumnezeu să-l ierte!

P.S. Ţin să mulţumesc pe această 
cale vrednicului consilier Doru Taşbac 
şi doamnei Atena, care ne-au însoţit la 
Mănăstirea Sâmbăta în acest greu mo-
ment prin care a trecut sufletul meu. 
Totodată, ţin să mulţumesc credincioşi-
lor parohiei noastre care, telefonic sau 
personal, şi-au mărturisit tristeţea ce i-a 
cuprins la plecare dintre noi a părintelui 
Modest, cel cu inimă de copil. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Dorim să aducem pe această cale 
mulţumiri tuturor celor care au 
trudit la apariţia foii duminicale 

a parohiei Şerban Vodă şi în ultima 
vreme, a ediţiei speciale a acesteia, 
„Săptămâna Patimilor”.

Sperăm că v-aţi bucurat de apariţiile 
zilnice, la fiecare Denie din această 
Săptămână Mare. A fost un efort colectiv 
deosebit, uman şi material, pe care bise-
rica Şerban Vodă îl face pentru enoriaşii 
săi. 

Dorim să le mulţumim mai ales 
preoţilor: părintelui paroh Dinu Pompiliu, 
părinţilor Eugen Moraru şi Adrian 
Chiriţă, părintelui diacon Cristian Filiuţă 
pentru râvna cu care, cu timp şi fără timp, 
mai ales în perioada grea a Postului 
Păresimilor, au pus la sufletele dum-
neavoastră cuvintele vieţii veşnice, tâl-
cuind evanghelia zilei şi îndemnându-vă 
părinteşte în dreapta credinţă.

mulţumiri
Mulţumirile noastre se îndreaptă şi 

spre colaboratorii „Cuvântului care 
zideşte”, şi nu i-aş uita pe cei care în 
ultima vreme ne-au adus la redacţie 
articole frumoase precum doamna pro-
fesoară Cristina Cioabă sau domnul 
profesor Clement Gavrilă-Sălăuţa, un 
vechi colaborator al publicaţiilor parohiei 
Şerban Vodă.

Speciale mulţumiri celor care s-au pus 
total şi necondiţionat în slujba misiunii 
Bisericii, - căci în primul rând aceasta 
facem în paginile publicaţiilor noastre -, 
domnului Laurenţiu Constantinescu, a 
cărui rol este cel mai important în editarea 
profesionistă a ziarului şi buletinului 
nostru parohial. Şi tot aici îi voi adresa 
mulţumirile noastre, ale tuturor, celui 
care este autorul atâtor imagini frumoase 
şi importante din activitatea bisericii 
noastre, dar care se află şi în spatele 
tuturor postărilor de pe site-ul şi 



cONTRIbuŢIA eNORIAŞIlOR PAROHIeI ŞeRbAN VOdă PeNTRu ANul 2017 A FOST STAbIlITă lA 100 leI

Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al Apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

sărbătoarea învierii în teMniţele coMuniste

„Toţi aceştia care au pătimit în închisori  
au fost mielul de jertfă pentru iertarea 

păcatelor poporului român. Ei au fost 
aruncaţi în gura celor fără Dumnezeu,  

ca să ispăşească păcatele noastre,  
ale tuturor. Ei au jertfit pentru noi.  

Şi chiar dacă acum se pune problema  
ca să fie trecuţi în rândul sfinţilor,  

ei nu trebuie să fie trecuţi în rândul 
sfinţilor. Ei sunt sfinţi prin sacrificiul lor.”

ÎPS Arhiepiscop Justinian Chira

N icicând nu este prea târziu sau prea 
mult să vorbeşti de Apărătorii 
Ortodoxiei din temniţele comu-

niste. Arestaţi unii pentru vederi şi implicări 
politice, alţii pentru că erau o piedică în 
calea dictaturii bolşevice, făcând parte din 

elita ţării, iar alţii pentru că au opus 
rezistenţă sistemului. Mulţi însă au fost 
arestaţi pentru nimic. Vroiau însă să 
zdrobească în ei toate valorile umane, 
sociale şi intelectuale „învechite”, să per-
vertească minţile, să golească sufletele. Dar 
mai ales voiau să ucidă credinţa şi pe 
Dumnezeu. 

Şi pentru aceasta au arestat sau concen-
trat sute de mii de oameni. Gulagul 
românesc este la fel de înspăimântător ca 
cel sovietic. El însă are în plus un experiment 
pe care nici sovieticii nu fuseseră în stare 
să-l implementeze: fenomenul reeducării, 
cu precădere în închisoarea din Piteşti. 
Odios, dezumanizant, la limite care nu pot 
fi depăşite de nimic. Iar Piteştiul era 
închisoarea studenţilor. Vă închipuiţi ce au 
putut suferi nişte adolescenţi aproape.

N-au putut ucide credinţa
Dar ce i-a ţinut pe mulţi în viaţă şi să nu 

înnebunească a fost credinţa în Dumnezeu. 
Nimic din ce făcea sistemul opresiv ca să-i 
desprindă de Dumnezeu nu a dat roade! 
Dimpotrivă. Credinţa a devenit forţa in-
terioară care, în mod uneori miraculos, îi 
făcea pe deţinuţi să reziste la bătăi şi torturi, 
înfometare şi izolare, frig, mizerie şi boli.

Au rezistat prin credinţă şi prin poezie, 
aceasta devenită rugăciune. Literatura 
carcerală, memorii şi poezii, a fost pu-
blicată după anul 1990. Cele mai multe 
poezii poartă titlu de Rugă, Rugăciune, 
Psalm, Golgota românească, Înviere, Li-
turghie, Închinare, Crez, Clopotele, Orto-
doxie şi altele asemenea. Compuse în gând, 
transmise prin alfabetul Morse din celulă 

în celulă, învăţate pe de rost de toţi deţinuţii. 
Ca şi rugăciunile sau pasaje întregi din 
Sfânta Scriptură.

În închisoare credincioşii – şi care nu 
era? -, posteau, se rugau, se spovedeau, se 
împărtăşeau, ţineau, în felul lor, sărbătorile, 
în special Crăciunul şi Sfintele Paşti. 

Învierea din mină
Părintele Justin Pârvu: ‹‹În 1954, noi am 

sărbătorit învierea lui Hristos la 800 metri 
sub pământ într-o mină de plumb. Din freze 
am făcut clopote. Lovite toate cu o tijă 
metalică de la un capăt la celălalt al sforii 
făceau un zgomot minunat. Acela a fost 
momentul când anunţam începerea slujbei. 
Am coborât în locul unde se aranjase un 
altar şi cruci din bârne. A fost momentul 
vieţii noastre când am simţit o adâncă, 
religioasă tăiere a respiraţiei. Noi, preoţii 
am cântat tot ceea ce ştiam tare, profund, 
cu tot riscul. Eram cumva în afara noastră, 
nimeni nu se temea de pericol – era atunci 
sau niciodată; cu toţii eram într-un gând.

Când am intrat în ascensor, am intrat 
cântând „Hristos a înviat!“. Apoi am auzit 
pe cei care coborau de la suprafaţă în mină 
în locul nostru, am putut auzi cântecul lor 
în adâncime, în mină.

Atunci autorităţile ne-au încuiat în 
dormitoare două zile. După cele 2 zile, 
ne-au adunat pe toţi în faţa comandantului 
lagărului. „Toate vieţile voastre sunt în 
mâinile noastre: suntem cei care decidem 
ce se va întâmpla cu voi. Şi am decis că voi 
nu sunteţi buni de nimic. Vă vom împuşca 
pe toţi. Acum, toţi preoţii în dreapta mea!”›› 
(text prescurtat) ❖

Imn al învierii
Vă cheamă Domnul slavei la lumină,
Vă cheamă mucenicii-n veşnicii,
Fortificaţi biserica creştină
Cu pietre vii zidite-n temelii.

Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios,
Pe sufletele voastre să se-mplânte
Pecetea Domnului Iisus Hristos.

Un clopot tainic miezul nopţii bate
Şi Iisus coboară pe pământ,
Din piepturile, noastre-nsângerate
Răsună Imnul Învierii Sfânt.

Veniţi creştini, luaţi lumină
Cu sufletul smerit, purificat,
Veniţi flămânzi, gustaţi din cină
E nunta Fiului de Împărat.

Valeriu Gafencu

Se împlineşte un an de la plecare 
la Domnul a unui vrednic fiu al 
bisericii Şerban Vodă, Traian 

Constantin Munteanu.
O plecare nu tocmai uşoară, pentru 

că în ultimii patru ani jumătate s-a 
luptat cu o boală nemiloasă. Cu mult 
curaj, dublat de o credinţă adâncă, a 
luptat până la capăt pentru viaţă.

Era un om frumos, de o delicateţe 
aparte, un suflet care vibra la armonia 
muzicală. Studiase muzica şi şi-ar fi 
dorit în tinereţe să intre la Conservator. 
N-a fost să fie! A ales apoi să fie inginer. 
Dar iubitor de muzică, nu se dezlipea de 
strana bisericii noastre.

A ştiut să dăruiască şi să se dăruiască, 
căci altruismul său îl făcea, printre 
altele, chiar şi atunci când era grav 
bolnav să aibă grijă în primul rând de 
cei din jur, ca lor să nu le fie greu şi să 

aibă încredere şi speranţă. Mai apoi se 
gândea şi la el.

Era un om credincios. Dar, ca de 
obicei, suferinţele te fac să înţelegi mai 
adânc tainele credinţei şi să te apropii 
mai mult de Dumnezeu. Aşa a şi trecut 
în veşnicie, cu o credinţă puternică şi o 
dragoste mare faţă de Dumnezeu, dar şi 
faţă de Maica Domnului şi de sfinţi, pe 
care-i chema cu îndrăzneală ca 
mijlocitori pentru a-l ajuta în lupta cu 
boala şi durerea.

S-a stins la fel de discret cum a trăit, 
fiind un model de credinţă, de răbdare, 
de modestie şi de iubire jertfelnică. „Îi 
păstrăm o veşnică recunoştinţă celui ce 
a fost prietenul nostru şi al bisericii, 
Traian Constantin Munteanu, om cu 
frica lui Dumnezeu, care respecta cu 
sfinţenie poruncile Bisericii.” (Părin-
tele Dinu Pompiliu) ❖

A trecut un an


