
Dumnezeu întrupat! În acest cadru 
mironosiţele şi slujirea pe care ele I-o 
aduc Mântuitorului apar ca o frumoasă 
şi sfântă încununare.

Femeile mironosiţe se dovedesc a fi 
cu adevărat „uceniţele” Domnului 
tocmai pentru faptul că-L caută pe Iisus 
cel răstignit. Mulţi au mers după Iisus 
Hristos atâta vreme cât El le apărea 
drept un făcător de minuni ca nimeni 
altul sau când era înviat din mormânt. 
Mironosiţele Îl caută atunci când nu-l 
ştiau decât ca pe Răstignitul lepădat, 
batjocorit şi dispreţuit de toţi, mort pe 
crucea infamă a făcătorilor de rele.

Sunt deci prezente la punerea Lui în 

Fără teamă să urmăm Mironosiţelor

Să-L căutăm pe DomnuL şi cânD ceiLaLţi ÎL părăSeSc

mormânt, în momentele cele mai grele 
nu-şi fac probleme cum se vor descurca, 
ce vor spune şi ce vor face în faţa 
străjerilor puşi să păzească mormântul 
cu străşnicie. Iubirea lor nu cunoaşte 
frica. Toate le cred, toate le nădăjduiesc. 
De aceea ele sunt primele care sunt 
întâmpinate cu aceste cuvinte: „Bucu-
raţi-vă”.

Duminica Mironosiţelor este pentru 
Biserica noastră Duminica uceniţelor. 
Mesajul pe care această Duminică îl 
adresează credincioaselor este foarte 
clar: ea le cheamă să devină uceniţele 
Domnului. ❖
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Duminica a 3-a După paşti
(a Mironosiţelor)

Sf. Ap. IAcov Al luI Zevedeu, 
Sf. ier. Donat, epiScopul evriei

Sfânta Evanghelie ne descoperă  
cu mare fineţe iubirea plină  

de duioşie a mironosiţelor.

Pe Maria Magdalena o înfăţişează 
plângând lângă mormântul gol. 
Iar atunci când un înger o 

întreabă de ce plânge, răspunsul ei 
exprimă într-un mod extraordinar 
adâncul ei ataşament faţă de Iisus 
Hristos: „că au luat pe Domnul meu şi 
nu ştiu unde L-au pus.” (Ioan 20, 13)

Pentru Maria Magdalena Iisus 
rămâne „Domnul”, chiar dacă murise 
pe cruce. Relaţia Mariei cu El este cu 
totul unică şi personală. Aşa va fi 
întotdeauna legătura oricărui credincios 
adevărat cu Domnul său. Cine va urmări 
viaţa pământească a Mântuitorului va 
constata că niciodată nu I-au făcut rău 
copiii şi femeile. În ce le priveşte pe 
cele din urmă, de la Sfânta Fecioară, de 
la Marta şi Maria şi până la păcătoasele 
care Îi spală picioarele cu lacrimi, până 
la schismatica şi păcătoasa samarineancă 
şi până la o păgână ca soţia lui Pilat, 
iată o întreagă suită de femei care 
însoţesc luminos întreg parcursul 
lucrării de mântuire a Fiului lui 

Pe cine-l caut’acuma’n grădină 
Cu vasele de mir umplute? 
De lacrimi inima li-i plină... 

Zoreşte ziua nouă. Îi răcoare, 
Dar cerul se înseninează 
În ciripituri cântătoare. 

De ce Îl caută aicea pe Hristos ? 
De ce-a venit aicea ca să-l plângă? 
Pe piatr’un înger luminos... 

El şade-n haine albe, strălucite... 
Vestind cereasca bucurie 
Mironosiţelor scârbite: 

„Hristos a înviat! Şi nu vă mai mâhniţi 
Şi nu-l mai plângeţi ca pe un mort 
Căutându-l între cei muriţi! 

A iadului putere-i biruită, 
Zadarnică îi răutatea: 
De-acuma lumea-i izbăvită. 

Întunecimea în lumină piere, 
Mărirea ei i s-a surpat 
Şi fug vrăjmaşii de durere. 

Grăbiţi-vă cu veşti de veselie 
Şi spuneţi veştile-n Sion: 
Hristos e viu şi’n veci învie!” 

Dorm florile. Grădina moartă tace, 
Iar primprejur-albastre umbre, 
Nisip, zori aurii - şi pace.

Alexe Mateevici

Îngerul şi mironosiţele



Pentru că ne apropiem de momentul 
sfinţirii bisericii, deschidem în foaia 

noastră duminicală un ciclu de articole  
în care să prezentăm învăţătura Bisericii 

despre sfinţirea unui locaş de cult  
şi să subliniem ce trebuie făcut  

cu necesitate în acest moment unic  
în viaţa bisericii noastre. De reţinut faptul 

că, după 16 ani de eforturi susţinute,  
se cuvine dar să pregătim cu multă  

atenţie acest moment care înseamnă 
încununarea muncii noastre.

Ştim cu toţii că biserica sau locaşul 
de închinare, în care credincioşii 
se adună pentru săvârşirea cultului 

divin, constituie locul cel mai sfânt 
pentru noi. Este casa lui Dumnezeu în 
care El este mereu prezent şi în care noi 
credincioşii ne împărtăşim cu darurile 
Duhului Sfânt, revărsate asupra noastră 
prin Sfintele Taine şi prin rugăciunile 
făcute de către slujitorii bisericeşti. În 
biserică primim Botezul, Mirungerea şi 
Sfânta Împărtăşanie. Aici simţim fiorul 
primelor rugăciuni, în biserică primim 
iertarea păcatelor şi binecuvântarea 
familiei, de aici omul pleacă pe ultimul 
său drum şi de aici ascultă rugăciunile de 
mijlocire pentru el. 

Viaţa religioasă nu se poate concepe 
în afara bisericii. Cunoscând această 
însemnătate pe care biserica o are 
pentru creştini, se cuvine dar să dedicăm 
acestui eveniment mai multe articole în 
foaia duminicală: vom învăţa tot ceea 
ce este necesar să facem pentru slujba 
de sfinţire a bisericii şi tot ceea ce 
trebuie să ştim despre însemnătatea 

Sfinţirea biSericii,  
revărSare De har (i)

slujbei de sfinţire a bisericii.
Vom aduce în faţa dumneavoastră 

argumente din Vechiul Testament, vom 
vorbi despre Solomon şi pregătirea lui 
pentru sfinţirea Templului şi vom 
ajunge până la Noul Testament, unde 
vom vorbi despre Biserica lui Hristos.

Târnosirea sau sfinţirea unei biserici 
este un ritual sfânt şi bogat în 
semnificaţii spirituale, prin care se cere 
lui Dumnezeu harul Său sfinţitor pentru 

ca biserica – locaş de închinare, ofrandă 
a ctitorilor şi binefăcătorilor ei – să fie 
sfinţită aşa cum sfinţim în biserică 
darurile (ofrandele) pe care le aducem 
la Sfântul Altar. Ritualul bogat şi plin 
de semnificaţii duhovniceşti este 
inspirat din mai multe evenimente 
biblice din Vechiul Testament, în special 
sfinţirea Chivotului şi sfinţirea 
Templului lui Solomon. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă: 
„Cercetaţi Scripturile şi socotiţi 
că în ele aveţi viaţa veşnică. 

Acelea sunt cele ce mărturisesc despre 
Mine” (Ioan 5, 39)

În Sfânta Evanghelie găsim mărturii 
autentice despre învăţăturile, minunile, 
pătimirile, Răstignirea, Învierea şi 

Înălţarea la cer a Domnului. Noul 
Testament cuprinde 27 de cărţi. Toate 
cărţile însumează aproape 300 de pagini. 

Să ne întrebăm: câţi dintre noi am citit 
Noul Testament ? Uneori vorbim despre 
Domnul Hristos în necunoştinţă de cauză, 
deoarece am fost prea comozi să 
consultăm aceste scrieri şi să aflăm cine a 

Nicio zi fără cuvântul lui Dumnezeu

Nimic nu poate fi mai înălţător, mai 
ziditor pentru sufletul şi mintea 
noastră decât un pelerinaj în Israel, 

pe urmele Mântuitorului. Niciunde în lume 
nu primeşti atâta lumină ca în ţara în care 
Mântuitorul S-a născut, a trăit şi a 
propovăduit Evanghelia, Vestea cea bună a 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Să ajungi la 
Betleem, locul Naşterii Domnului, să te 

închini în Biserica Sfântului Mormânt, să 
ajungi în Capernaum, în Cana Galileii sau 
în multe alte locuri asemănătoare, nu poate 
fi egalat - pentru un creştin - de nicio altă 
călătorie în cel mai frumos, mai bogat în 
istorie, valori şi frumuseţe loc din această 
lume. Căci pe aceste meleaguri, ale Israelului 
de azi, s-a ţesut mântuirea noastră.

Iată o imagine din Ierusalim, din ultimul 

Pelerinaj la Locurile Sfinte

pelerinaj pe care un grup de enoriaşi de la 
biserica Şerban Vodă, conduşi de părintele 
Dinu Pompiliu, l-au făcut în Israel în 
Săptămâna Luminată. ❖

fost şi ce a făcut Iisus Hristos. Degeaba 
ştim să citim dacă nu am citit niciodată 
despre viaţa şi activitatea Mântuitorului.

De aceea, vă îndemn să nu treacă o zi 
fără să citiţi un capitol din Sfânta 
Scriptură. ❖

Părintele Dinu Pompiliu



La parohia Şerban Vodă s-a organizat  
în „Anul omagial al sfintelor icoane,  
al iconarilor şi pictorilor bisericeşti”  

un concurs de icoane intitulat  
„Lumina din icoană”.  

Au participat elevii şi profesorii  
de religie de la şcolile din parohie:  

103, 109, 110 şi 188. Neaşteptat a fost 
numărul mare de participanţi, căci elevii 
au îmbrăţişat cu bucurie ideea de a picta  

o icoană, pe sticlă - cel mai adesea -,  
pe pânză sau pe hârtie. 

Efortul lor a fost răsplătit, autorii 
celor mai frumoase icoane au fost 
încununaţi cu premii. Premiul I 

(500 lei) i-a revenit lui Alexandru 
Cişmaşu, de la şcoala 103, clasa a VII-a, 
profesor de religie dna. Minodora 
Cîrstoiu, care a pictat o icoană pe sticlă 
cu Răstignirea pe Cruce a Mântuitorului. 
Premiul al II-lea (400 lei) i-a fost decernat 
Cristinei Ana-Maria Ungureanu de la 
şcoala 188, clasa a VII-a, profesor de 
religie dna. Ioana Marinescu Mihăiţă, 
pentru icoana pe sticlă a Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, purtătorul de 
biruinţă. Premiul al III-lea (300 lei) i-a 
fost acordat Luisei Sava de la şcoala 109, 
clasa a V-a, profesor de religie dna. Alina 
Bogdan, care a pictat pe pânză o icoană a 
Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina. O 
menţiune (200 lei) a primit Daria 
Constantin de la şcoala 110, clasa a VI-a, 
îndrumată de profesor de religie dna. 
Ancuţa Gurban-Dinu, cu o icoană a 
Maicii Domnului. Premiile au fost 
asigurate prin amabilitatea doamnei 
Tache Stan Maria. 

Doar câţiva au primit premii, căci 
aşa se finalizează un concurs. Dar cu 
toţii au câştigat: sunt mai aproape, în 

A trecut la cele veşnice Titea Teodora 
Alexandrina, fiică credincioasă a 
Bisericii Ortodoxe, femeie cu nume bun 

care a trudit toată viaţa în ogorul spiritualităţii 
româneşti, fiind profesoară de biologie în Lugoj. 
Soţia lui Titea Petru, fost director la Tarom, au 

PrograMuL biSericii ŞerbaN VoDă ÎN PerioaDa 30 aPriLie - 7 Mai 2017
Ziua ora SLuJbe/activităţi
Duminică 30 aprilie 0800-1200 Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 3 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-2000 Sfântul Maslu
Vineri 5 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-2000 Vecernie cu litie, Acatist
Sâmbătă 6 mai  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 7 mai  0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

concurSuL 
„Lumina Din icoană”

avut împreună o familie binecuvântată cu doi 
copii, crescuţi în frică de Dumnezeu şi ruşine 
faţă de oameni. Titea Teodora Alexandrina s-a 
mutat la cele veşnice discret, fără să supere pe 
nimeni, aşa cum a şi trăit întreaga viaţa. Mamă 
iubitoare şi jertfelnică, profesoară erudită a dat 

un suflet ales a plecat la Domnul

rugăciune, de sfinţii pe care i-au pictat. 
Nu premiile sunt cele mai importante, 
ci legătura pe care fiecare a avut-o 
atunci când a pictat icoana cu sfântul 
său, căci i-a dăruit şi o parte din inima 

sa. 
Mulţumiri tuturor celor care s-au 

împlicat în acest concurs: elevi şi părinţi, 
profesori şi îndrumători, donatori şi 
preoţii bisericii Şerban Vodă. ❖

neamului generaţii în-
tregi de tineri, pe care i-a 
ajutat să descifreze tai-
nele vieţii şi ale firii 
înconjurătoare.

Slujba de înmormân-
tare a fost oficiată 
sâmbătă, 29 aprilie, la 
orele 11, în biserica 

Şerban Vodă, de către un sobor de preoţi în 
frunte cu PS Timotei Prahoveanul, Episcop-
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Alături de 
familia îndurerată - în primul rând de cei doi 
fii, Dragoş Virgil, secretar de stat, şi Ionuţ 
Gabriel-, a participat la înmormântare Ministrul 
Transporturilor, în fruntea unei alese delegaţii 
din Ministerul Transporturilor.

Vrednică să-i fie pomenirea din neam în 
neam şi Dumnezeu s-o ierte! ❖

Părintele Dinu Pompiliu



coNTribuŢia eNoriaŞiLor ParoHiei ŞerbaN VoDă PeNTru aNuL 2017 a FoST STabiLiTă La 100 Lei

MarTiriuL DiN ÎNcHiSoriLe coMuNiSTe

Lacrima prigoanei - ÎnchiSoriLe pentru femei
„Dacă murim aici în lanţuri  

şi în haine vărgate, nu noi facem cinste 
Poporului Român, ci Poporul Român  

ne-a făcut onoarea să murim pentru el!”  
(Petre Ţuţea, Aiud)

Urgia stalinist-comunistă (1946-
1964), vărsată peste ţară ca o 
smoală neagră, a cuprins toate 

ungherele societăţii româneşti: cultura, 
învăţământul, Biserica, economia, chiar şi 
conştiinţa unor oameni. Biserica a fost 
atinsă de această molimă, dar EA a rămas 
curată, căci ortodoxia devenise imună în 
lunga sa suferinţă istorică, prin jertfa 
sfinţilor săi, a credincioşilor ce nu şi-au 
lepădat crezul lor, mărturisirea lui Hristos! 

Biserica ortodoxă s-a întărit în acei ani, 
prin tributul de jertfă al preoţilor, ierarhilor, 
monahilor, călugăriţelor şi al simplilor 
creştini în temniţele comuniste din aşa-zisa 
„libertate” a democraţiei populare. „Feri-
cirea roşie” s-a materializat şi prin 
organizarea închisorilor pentru femei, în 
special pentru semenele noastre care prin 
credinţă se opuneau regimului.

O renumită închisoare de acest fel era 
cea din fosta Mănăstire Mislea (ctitoria 
domnului Radu Paisie al Ţării Româneşti) 
sau altă temniţă construită la Miercurea 
Ciuc de împărăteasa Maria Tereza. La fel 
de faimoase erau cele din Oradea, Arad ori 
Târgu Ocna. 

Aceste locuri ale terorii şi perfecţionării 
tehnicilor de schingiuire a trupurilor şi 
sufletelor oamenilor nevinovaţi, dar care, 
cum hotărau „judecătorii” stalinişti, „amenin-
ţau ordinea în stat”, au „găzduit” femei, unele 
din „lumea civilă”, altele din cea monahală, 
toate trăitoare în şi pentru Hristos.

Vom zugrăvi, în cele ce urmează, câteva 
portrete de călugăriţe care au suferit în 
închisorile pomenite, singura „vină” a lor a 
fost credinţa ortodoxă, mărturisirea lui 
Hristos şi a Maicii Sale.

Maica Mihaela, Muceniţa lui Hristos 
(numită în Albumul „Fericiţi cei prigoniţi” 
editat în 2008), pe numele de mireană 
Marieta Iordache, a avut de suferit în timpul 
regimului carlist (Carol al II-lea), dar şi în 
vremea comuniştilor. În1942 se duce la 
Mănăstirea Vladimireşti pentru a se 
călugări. Este arestată în 1955 şi trimisă la 
Miercurea Ciuc, unde se îmbolnăveşte de 
„boala Ciucului” (n.r.- un fel de paralizie) 
neprimind nici un fel de îngrijire medicală. 
Deşi trupul ei era foarte slăbit, sufletul a 
rămas neclintit în credinţă, de Sfântul 
Gheorghe, în 1963, fiind chemată la 
Domnul. 

Maica Tatiana, stareţa Mănăstirii 

Tismana, a fost acuzată că a oferit adăpost 
fugarilor şi luptătorilor anticomunişti. În 
Săptămâna Patimilor, când supliciile au fost 
foarte grele şi înmulţite, Maica Tatiana s-a 
manifestat în dimineaţa Învierii într-un 
mod ce i-a uimit pe toţi, deţinute şi călăi. 
Albumul citat descrie acest moment povestit 
de martori: maica a bătut în uşa celulei, a 
cerut să se deschidă că „vine Mântuitorul”. 
Ofiţerul sosit a fost întâmpinat cu „Hristos 
a Înviat!”. A fost pedepsită greu, dar maica 
nu s-a dat bătută şi a cântat de trei ori 
Troparul Învierii „Hristos a Înviat din 
morţi...” A fost pedepsită, dar s-a întors în 
celulă cu faţa luminată şi „radiind de 
mulţumire”.

Maica Nicodema Vasilache de la Tismana 
a fost arestată împreună cu părintele 
Veniamin şi Maica Tatiana. A fost eliberată 
din închisoare prin decretul din 1964, 
revenind la Mănăstirea Tismana.

Maica Patricia Codău, licenţiată în 
Teologie şi Pedagogie, la Bucureşti; în 1945 
ajunge la Mănăstirea Sâmbăta, mărturisind 
Părintelui Arsenie Boca hotărârea de a se 
călugări. Intră în obştea Mănăstirii Bistriţa-
Vâlcea, ascultarea sa fiind ca profesoară de 
religie. La Mănăstirea Plumbuita este 
numită directoarea Seminarului monahal, 
iar între 1952-1954 este stareţa Mănăstirii 
Ţigăneşti. A fost condamnată la o pedeapsă 
de 15 ani muncă silnică (cunoaşte „bine-
facerile” închisorilor Arad, Jilava, Oradea, 
Miercurea Ciuc, fiind eliberată în 1964). 
Din 1975 este administrator la Arhiepiscopia 
Timişoarei.

Maica Teodosia a fost absolventă a Facultăţii 
de Filologie, secţia limbi clasice (greacă, 
latină), după absolvire fiind preparator la 
Institutul Lingvistic din Bucureşti. Împreună 
cu Sextil Puşcariu lucrează la editarea 

Dicţionarului Limbii Române. Se hrăneşte 
duhovniceşte la Mănăstirea Sâmbăta în prejma 
Părintelui Arsenie Boca. Scrie versuri pe care 
le publică în diferite reviste. Intră în obştea 
Mănăstirii Vladimireşti, iar în 1956, după trei 
ani, este arestată şi încarcerată la Miercurea 
Ciuc. După eliberare nu mai este primită la 
mănăstire. Se cunoaşte contribuţia sa la 
traducerea primelor volume ale Filocaliei 
editate de Părintele profesor Dumitru Stă-
niloae.

Şirul de mărturisitori şi mărturisitoare 
care au trăit cu şi pentru Hristos este lung, 
Biserica strămoşească dăinuieşte şi este 
puternică şi prin ei. (Foto – scenă din filmul 
„Binecuvântată fii, închisoare”, realizat 
după cartea cu acelaşi nume scrisă de 
Nicole Valery Grossu; aceasta a fost 
deţinută la închisoarea Mislea la începutul 
anilor ´50) ❖

Prof. Clement Gavrilă-Sălăuţa


