
S-a rugat şi pentru Apostolii Săi pe 
care Tatăl I-a dat Lui din lume şi cărora 
El, Hristos, Le-a dat cuvintele vieţii date 
Lui de Tatăl. S-a rugat pentru ei ca Tatăl 
să-i păzească în numele Său, ca toţi să fie 
Una precum Fiul este Una cu Tatăl.

În drumul ei istoric pe marea acestei 
vieţi, Biserica lui Hristos, corabia mân-
tuirii, a înfruntat multe primejdii, atât din 
partea lumii necredincioase, păgâne, prin 
persecuţii, cât şi ameninţări din partea 
unor grupuri eretice care promovau 
învăţături greşite.

Aşa s-a întâmplat la începutul secolului 
al IV-lea, când erezia lui Arie periclita 
unitatea Bisericii, care tocmai trecuse de 
perioada persecuţiilor Împăraţilor romani 
şi se bucura de libertatea dată de Sfântul 
Împărat Constantin cel Mare prin Edictul 
de la Mediolan din anul 313.

Ereticul Arie, unealtă a diavolului, 
susţinea o învăţătură greşită despre dum-
nezeirea Mântuitorului Hristos, afirmând 
că Fiul lui Dumnezeu nu este Dumnezeu 
deplin şi adevărat, că este o creatură a 
Tatălui, că nu este egal cu Tatăl. Fiind Fiu, 
zicea el, Hristos nu este din veci cu Tatăl, 
deci nu este Dumnezeu adevărat. 

În faţa acestui pericol care ameninţa 
unitatea Bisericii, Sfântul Împărat Con-
stantin cel Mare a convocat în anul 325, la 
Niceea, în Asia Mică, primul Sinod 

Niceea 325 - Primul Sinod Ecumenic

UNITATE ŞI CREDINŢĂ

Ecumenic al Bisericii creştine ca să dezbată 
problemele existente şi să ia hotărâri 
privind apărarea dreptei învăţături.

Au luat parte 318 Episcopi, între care: 
Sfântul Alexandru al Alexandriei cu 
diaconul său, Sfântul Atanasie cel Mare, 
Sfântul Nicolae din Mira Lichiei, Sfântul 
Spiridon al Trimitundei, Osius de Cordoba 
precum şi reprezentanţi ai Papei.

După lungi şi aprinse dezbateri, în-
văţătura lui Arie a fost condamnată, sta-
bilindu-se învăţătura despre Dumnezeu cel 
Unul şi Întreit în Persoane, iar cu privire la 
Fiul s-a stabilit că El este Dumnezeu 
adevărat şi deplin, „deofiinţă cu Tatăl”, 
născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii.

Sinodul a formulat şi aprobat primele 7 
articole din Crez, pe care le rostim la 
fiecare Sfântă Liturghie. S-a stabilit şi 
data ţinerii Sfintelor Paşti în prima du-
minică după lună plină, după echinocţiul 
de primăvară (21 martie).

Prăznuind pe Părinţii de la primul 
Sinod Ecumenic, învăţăm şi noi să iubim, 
să vestim şi să apărăm învăţătura noastră 
de credinţă ortodoxă, aşa cum a lăsat-o 
Mântuitorul Hristos Bisericii Sale, aşa 
cum au propovăduit-o Sfinţii Apostoli şi 
aşa cum au clarificat-o, apărat-o Sfinţii 
Părinţi de-a lungul veacurilor până astăzi. 
Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a 7-a După paşti
(a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

Sf. Sfinţit mc. eutihie,  
epiScopul melitinei

Sf. ier. nichita mărturiSitorul 
epiScopul calceDonului

În duminica a 7-a după Sfintele Paşti, 
pericopa evanghelică de la Ioan,  

cap. 17, 1-13, ne prezintă un fragment din 
Rugăciunea arhierească adresată  

de Mântuitorul Hristos Tatălui Ceresc  
în grădina Ghetsimani, înaintea Sfintelor 

Sale Pătimiri. Mântuitorul S-a rugat 
pentru Sine, pentru Apostolii Săi şi pentru 

toţi care vor crede în El prin cuvântul lor.
Tot în duminica aceasta Biserica 

pomeneşte pe cei 318 Sf. Părinţi adunaţi  
la primul Sinod Ecumenic de la Niceea,  
în anul 325, sub Sf. Împărat Constantin  

cel Mare, când a fost condamnată erezia 
lui Arie şi s-a afirmat adevărata învăţătură 

despre dumnezeirea Mântuitorului 
Hristos, stabilindu-se totodată  

primele 7 articole din Crez.

În clipele grele dinaintea Sfintelor 
Pătimiri, Mântuitorul Hristos S-a 
rugat Tatălui Ceresc, cutremurător şi 

adânc, ca să fie întărit şi ca Om, pentru 
ceea ce urma să se întâmple cu El:
prinderea, judecarea, răstignirea şi 
moartea Sa pe Cruce pentru mântuirea 
noastră.

Rugăciunea aceasta ni-L înfăţişează pe 
Hristos ca fiind deopotrivă Arhiereul care 
aduce jertfă Tatălui Ceresc şi-L prea-
măreşte prin aceasta pe Tatăl, dar şi jertfa, 
El însuşi jerfindu-se pe Sine ca Miel care 
ridică păcatul lumii.

Hristos ştie că a sosit ceasul preamăririi 
Sale cu slava pe care, ca Fiu Adevărat al 
Tatălui, o are mai înainte de veci, dar şi 
Fiul îl preamăreşte pe Tatăl prin ascultare 
totală faţă de Lucrarea Mântuirii încre-
dinţată Lui.

Preaslăvirea Fiului de către Tatăl se 
împlineşte prin jertfa Crucii şi Învierea Sa, 
cuprinzând acum şi firea omenească pe 
care Şi-a asumat-o şi a urcat-o pe tronul 
slavei în sânul Preasfintei Treimi în ceruri.



Cele mai vechi sfinte moaşte  
de pe pământul ţării noastre  

sunt moaştele Sfântului Mare Mucenic 
Ioan cel Nou de la Suceava. Mare rol 

duhovnicesc au avut aceste sfinte moaşte 
pentru Ţara Moldovei, pentru domni  

şi domniţe, pentru dregători şi ostaşi, 
pentru călugări şi credincioşi, de-a lungul 

celor şase secole de când dăinuie aici. 
Multe sunt minunile ce s-au făcut la aceste 

sfinte moaşte: s-au vindecat boli,  
s-au alinat lacrimi iar ţara şi poporul 

nostru binecredincios au fost izbăviţi  
de mari primejdii.

Viaţa şi martiriul Sfântului Ioan

S fântul Ioan cel Nou a pătimit pentru 
Hristos în oraşul Cetatea Albă, 
fiind chinuit de tătari în anul 1332. 

Grec de neam, negustor pe mare, de loc 
din oraşul Trapezunda - Asia Mică, Bitinia, 
Sfântul Ioan călătorea adesea. Venind 
odată cu corabia pe Marea Neagră spre 
Cetatea Albă, el a înfruntat pe stăpânul 
corabiei, un apusean pe nume Reiz, care 
voia să-l tragă la credinţa lui.

Neizbutind, Reiz îl pârăşte, cu vicleşug, 
mai-marelui cetăţii, care era păgân, în-
chinător la foc şi la soare. Crezând că Ioan 
doreşte să treacă la credinţa lui, ighemonul 
cetăţii îl tratează la început pe Sfântul Ioan 
cu prietenie. Dar Sfântul Ioan îşi apără 
credinţa, ceea ce îl înfurie pe stăpân. 
Mâniindu-se acesta din urmă, îl dă pe 
Sfântul Ioan chinuitorilor spre a-l înduple-
ca să-şi lepede credinţa ortodoxă. Este 
bătut cumplit pentru că a mărturisit cu 
mare curaj pe Hristos. Apoi, este legat de 
un cal sălbatic, târât în galop pe uliţele 
cetăţii, zdrobindu-i-se tot trupul şi, în cele 
din urmă, i se taie capul.

Noaptea însă trupul Sfântului Ioan 
strălucea de o lumină cerească, fiind păzit 
de trei bărbaţi sfinţi. Preotul locului îl 
îngroapă în cele din urmă în biserică şi stă 
acolo peste 70 de ani, făcând multe 
minuni.

Aducerea moaştelor sale  
în Moldova

Auzind de aceasta marele voievod 
Alexandru cel Bun şi fiind foarte iubitor 
de Hristos şi de mucenici, în anul 1402, cu 
sfatul mitropolitului Iosif Muşat, a trimis 
boieri şi oaste la Cetatea Albă să aducă în 
ţară moaştele Sfântului Ioan cel Nou, 
făcătorul de minuni.

Cortegiul ce aducea racla cu sfintele 
moaşte a fost întâmpinat în apropiere de 
târgul Iaşilor de însuşi domnul Moldovei, 
Alexandru cel Bun, cu mitropolitul Iosif I 
Muşat şi cu toată curtea şi sute de 
credincioşi cu făclii în mâini. Procesiunea 

SfâNTUl MARE MUCENIC  
IoAN CEl NoU DE lA SUCEAvA

a continuat spre Suceava, capitala Moldovei 
şi cetatea de scaun a Muşatinilor, iar 
moaştele au fost aşezate în catedrala 
domnească, unde se ungeau domnii ţării, 
adică în biserica Mirăuţilor. Zi de mare 
praznic pentru Ţara Moldovei, căci se 
săvârşeşte atunci Liturghie arhierească şi 
ţine o frumoasă cuvântare ieromonahul 
Grigorie Ţamblac, delegatul Patriarhiei de 
Constantinopol. 

În data de 2 iunie 1622, moaştele Sfântul 
Ioan sunt scoase în cetate pentru o pro-
cesiune cu multe rugăciuni şi lacrimi 
pentru a apăra oraşul de hoardele cazacilor 
zaporojeni ce voiau să jefuiască Suceava. 
Şi, minune, începe o ploaie torenţială ce 
înalţă apele din jurul cetăţii, împiedicându-i 
pe cazaci să intre în oraş.

Peregrinările moaştelor Sfântului 
Ioan cel Nou de la Suceava

Din anul 1686, sub domnia lui 
Constantin Cantemir, pe când era mitro-
polit al Moldovei marele cărturar Dosoftei, 
abătându-se asupra acestei ţări mari nă-
văliri de oşti tătare şi poloneze, conduse de 
craiul Ioan Sobieski, cu sfat de obşte, 
sfintele moaşte au fost duse de mitropolitul 
Dosoftei, împreună cu toate odoarele 
Mitropoliei, în Polonia, la Zolkiev.

Moaştele Sfântului Ioan au fost depuse 
în biserica unei mici mănăstiri catolice, 
unde au stat în pribegie 97 de ani. Tot acolo 
a murit şi mitropolitul Dosoftei, în anul 

1693. Şi mărturisesc cronicile vremii că se 
făceau multe şi mari minuni la racla 
Sfântului Ioan, încât nu voiau polonezii să 
le mai dea înapoi, cu toate că erau catolici. 
De aceea, de teama poporului credincios, 
nimeni nu îndrăznea să strămute moaştele 
în Ţara Moldovei.

Dar în anul 1783, Dosoftei, episcopul de 
Rădăuţi îl convinge pe împăratul Austriei, 
Iosif, care a trecut prin Suceava, să dea 
înapoi acest preţios odor al Moldovei. 

Din Polonia cortegiul cu moaştele 
sfântului a plecat noaptea, ca să nu simtă 
poporul, iar pe cale s-au făcut numeroase 
minuni de vindecare cu tot felul de bolnavi. 
În Suceava sfintele moaşte au fost aşezate 
în biserica Sfântului Gheorghe, ctitorită de 
Bogdan al III-lea cel Orb, unde se află 
nestrămutate până astăzi. Catedrala este 
cunoscută astăzi sub numele de Mănăstirea 
Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

În timpul primului război mondial, 
moaştele Sfântului au părăsit din nou, de 
nevoie, ţara. Ororile primului război mon-
dial au cuprins întreaga Europă şi multe 
bunuri s-au pierdut atunci sau au fost 
înstrăinate. În scopul ocrotirii lor, sfintele 
moaşte au fost duse la Viena şi adăpostite 
până la 25 iulie 1918 în paraclisul ortodox 
român de acolo. Revenirea la patria-mamă 
a ţinuturilor bucovinene a făcut ca Sfântul 
Ioan cel Nou să fie iarăşi ceea ce a fost 
odinioară, „ocrotitorul a toată Ţara 
Moldovei”.

Racla, ferecată în întregime în argint, în 
care se păstrează sfintele moaşte, se află 
depusă sub un mic baldachin, în partea 
dreaptă a naosului. Moaştele Sfântului 
Ioan cel Nou de la Suceava nu sunt întregi 
în raclă deoarece trupul mucenicului a fost 
tăiat de chinuitori în bucăţi, iar mai apoi 
mici părţi din moaşte au fost dăruite de 
Mitropolia Moldovei unor biserici.

Sfântul Ioan este prăznuit pe 2 iunie, iar 
aducerea moaştelor sale la Suceava – pe 24 
iunie. ❖



Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 28 mai - 4 iunie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 28 mai  0800-1200 Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 31 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 2 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 3 iunie  0600-1100 Sâmbăta morţilor – Moşii de vară – Sfânta Liturghie, 
  Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 4 iunie  0800-1200 Duminica a 8-a după Paşti – Pogorârea Duhului Sfânt 
  (Cincizecimea sau Rusaliile) - Utrenia, Sfânta Liturghie

ÎNĂlŢAREA DoMNUlUI  
ŞI ZIUA ERoIloR



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2017 a FosT sTabiliTă la 100 lei

SâMbĂTA MoRŢIloR
MoŞII DE vARĂ

Sâmbătă, 3 iunie, înaintea Duminicii 
Pogorârii Duhului Sfânt, în Biserica 

Ortodoxă sunt Moşii de vară, făcându-se 
pomeniri de obşte pentru cei adormiţi.

S fânta noastră Biserică de Răsărit 
mărturiseşte nemurirea sufletu-
lui şi crede în învierea morţilor. 

De aceea, ea ne învaţă să ne rugăm 
pentru răposaţii noştri şi pentru toţi cei 
care au murit în dreapta-credinţă, ca să 
aibă parte de viaţă veşnică şi de 
împărtăşirea cu Sfinţii în Rai.

S-a rânduit ca zi de rugăciune pentru 
morţi, Sâmbăta, şi s-au stabilit anumite 
zile de peste an în care ducem colivă la 
biserică şi dăm pomelnic pentru toţi 
morţii noştri. Aceste zile de obştească 
pomenire sunt numite „Sâmbetele 
morţilor”.

Parastasele  
rugăciune şi comuniune

Parastasele sunt momente de 
întristare, de interiorizare sufletească şi 
de comuniune cu cei adormiţi. Pa-
rastasele din Sâmbetele morţilor se 
săvârşesc în biserică, în strânsă legătură 
cu Sfânta Liturghie.

Parastas vine dintr-un cuvânt grecesc, 
παραστημι, care înseamnă „a sta alături”. 
Însă nu în sensul de a ocupa o poziţie 
prin a se da în lături, ci, dimpotrivă, în 
sensul de a fi acolo împreună cu cel de 
alături.

Parastasul este o slujbă prin care cei 
vii cu trupul se roagă pentru cei care au 
murit trupului, iar noi avem datoria de a 
ne ruga pentru mântuirea oricui dintre 
cei adormiţi în Domnul.

Rugăciunile pentru cei morţi sunt un 
ajutor mare pentru sufletele celor trecuţi 
din lumea aceasta, iar dragostea celor 
care se roagă sporeşte efectul parastasu-
lui. Aşa încât, la parastas nu coliva ori 
lumânarea sunt esenţiale, deşi foarte 
trebuincioase, ci participarea, chiar dacă 
la limită, ca şi în cazul liturghiei, prezenţa 
unei singure persoane şi prezenţa preo-
tului sunt îndeajuns pentru săvârşire.

Participarea nu înseamnă plătirea 
preotului ori organizarea pomenilor, 
deşi au şi acestea rostul lor, ci participarea 
înseamnă împreună-slujirea celor care 
sunt prezenţi la parastas, care sunt 
alături, în comuniune mistică, de la 
începutul până la sfârşitul parastasului.

Sâmbăta – din vechime dedicată 
pomenirii celor adormiţi

În privinţa zilei săptămânale în care 
trebuie şi putem să facem parastasele, 
aceasta este sâmbăta, zi închinată din 
vechime pomenirii morţilor: în această 
zi Mântuitorul Iisus Hristos a coborât 
cu sufletul la iad pentru a-i elibera pe 
cei din veac adormiţi. Astfel, conform 
rânduielii şi tradiţiei respectate de Bi-
serica Ortodoxă, ziua săptămânală de 
pomenire a morţilor este sâmbăta. În 
această zi, la unele slujbe din cadrul 
celor şapte laude (miezonoptica de 
sâmbătă), ca şi în unele cărţi de cult 
(Octoihul) există cântări şi rugăciuni 
anume alcătuite şi rânduite pentru po-
menirea morţilor.

Moşii de iarnă şi de vară
Între aceste sâmbete, două sunt 

destinate pomenirii generale a morţilor, 

şi anume cea dinaintea Duminicii 
lăsatului sec de carne sau a Înfri-
coşătoarei Judecăţi şi cea dinaintea 
Pogorârii Duhului Sfânt, amândouă 
având denumirea de „Moşi”, adică zile 
în care facem pomenirea părinţilor, 
moşilor şi strămoşilor adormiţi întru 
Domnul. Ele se mai numesc „Moşii de 
iarnă” şi „Moşii de vară” şi sunt 
respectate în toate Bisericile Ortodoxe. 

Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este 
pentru morţi ca să se împărtăşească şi ei 
de mângâierea Sfântului Duh care S-a 
pogorât peste Sfinţii Apostoli şi de atunci 
cârmuieşte lumea în chip nevăzut.

Cel mai important lucru pentru cei 
adormiţi este să-i pomenim la dum-
nezeiasca Liturghie. Toate celelalte, 
parastasele, milosteniile sau lucrurile 
împărţite, nu fac altceva decât să 
însoţească această pomenire. ❖

În perioada 25-27 mai 2017 a avut 
loc la Mănăstirea Brâncoveanu din 
localitatea Sâmbăta de Sus a VII-a 

ediţie a conferinţei anuale „Prevenirea 
suicidului”. La această conferinţă a 
participat şi părintele diacon Cristian 
Filiuţă de la parohia noastră în calitate 
de delegat al Sectorului Învăţământ şi 
activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor. Conferinţa a fost orga-
nizată de Asociaţia de Suicidologie, 
reprezentată de doamna doctor Elena 
Brănaru, medic primar neuropsihiatru 
la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. 
Dr. Alexandru Obregia” din Bucureşti. 
(foto 1)

Conferinţa a fost deschisă de referatul 
domnului profesor Coriolan Ulmeanu 
de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Grigore Alexandrescu” din Bu-
cureşti. Apoi au prezentat referate 
doamna doctor Elena Brănaru, părintele 
diacon Cristian Filiuţă, doamna Daniela 
Cruceanu, director la Grădiniţa nr. 239 
din Bucureşti, părintele Marius Ciprian 
Dinu de la Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Dr. Marius Nasta” din Bucureşti şi 
doamna Marta Maierean, asistent şef la 
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” din Bucureşti.

După încheierea conferinţei, a avut 
loc în cimitirul Mănăstirii Brâncoveanu 
şi o slujbă de pomenire a părintelui 
arhimandrit Modest Zamfir, care a slujit 
şi la biserica noastră, şi care pe 10 
aprilie 2017 a trecut la Domnul în urma 
unui tragic accident. (foto 2) ❖
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