
mult, decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. 
Cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult, 
decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.” 
(Matei 10, 37)

Aşa au făcut Sfinţii. Mai presus de toate 
L-au iubit pe Dumnezeu şi şi-au pus viaţa 
pentru El. De aceea şi Biserica face astăzi 
pomenirea lor cu laude, căci ei sunt prietenii 
lui Dumnezeu. Iar ei cu viaţa lor dau mărturia 
cea mai sigură că Evanghelia poate deveni 
viaţa noastră.

De aceea, ca preot al acestei biserici, trecut 
prin încercările înnoirii, vă mărturisesc 
public că pe noi ne-a ajutat Dumnezeu, sfinţii, 
iar când a fost cazul şi morţii din morminte. 

Duminica TuTuror Sfinţilor

Repet: şi morţii din morminte. Căci în 
mormintele noastre sunt mulţi sfinţi pe care 
Dumnezeu îi ştie: mame care s-au jertfit, 
părinţi plini de lumină şi de duh sfânt, eroi cu 
viaţă curată, monahi şi monahii, atleţi ai lui 
Hristos, necunoscuţi de nimeni, dar ştiuţi de 
Dumnezeu. De aceea noi trebuie să ne iubim 
pământul acesta şi mormintele moşilor şi 
strămoşilor noştri cu viaţă curată şi sfântă, 
ctitori de biserici, dascăli iscusiţi, domni şi 
domniţe care au adormit în nădejdea învierii 
şi a vieţii veşnice, lăsând în urma lor 
nenumărate locaşuri de cult şi locuri unde se 
practică filantropia. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica întâi După Rusalii
(a Tuturor Sfinţilor )

sf. ap. BaRtolomeu şi BaRnaBa; 
sf. ieR. luca, aRhiepiscopul cRimeei

În prima Duminică după Rusalii,  
Biserica face pomenirea Tuturor Sfinţilor. 

Iată legătura între Rusalii şi Duminica 
Tuturor Sfinţilor: sfinţii sunt aceia  

în care duhul lui Dumnezeu se sălăşluieşte 
plenar şi lucrează minuni în viaţa lor.  

Şi nu numai în viaţă, ci şi după moarte, 
prin trupurilor lor sfinte.

Sfinţenia Sfinţilor vine de la Dumnezeu. 
Sfântul Duh este cel care lucrează în 
om  sfinţenia prin Tainele Bisericii, 

căci lucrarea Duhului Sfânt aceasta este: ca 
să-i sfinţească pe oameni şi să conducă 
Biserica spre scopul său final. Ţinta lucrării 
Duhului Sfânt este ca să dea lumii viaţă, să 
descopere în fiecare om chipul lui Hristos, 
să-l ajute pe om, să-i desăvârşească 
chemarea.

Iar Sfântul Duh este cel care se sălăşluieşte 
în inima omului şi-şi revarsă darurile Sale ca 
un izvor de viaţă vie, împărtăşindu-i harul şi 
darurile. Omul, însemnat fiind de Duhul 
Sfânt, se face un mărturisitor a ceea ce 
Dumnezeu îi descoperă. Mântuitorul ne 
spune că cel care „va mărturisi pentru Mine 
înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru 
el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea 
oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea 
Tatălui Meu, care este în ceruri.” (Matei 10, 
32-33)

Deci Domnul ne cheamă la o mărturisire. 
Ce înseamnă aceasta? Înseamnă multă trudă, 
înseamnă multă cunoaştere, înseamnă multă 
jertfă. Trudă, ca să cunoaştem tainele 
împărăţiei lui Dumnezeu şi jertfă de o viaţă 
ca să poţi convingător să spui şi altora ce 
mare dar ţi-a dat ţie Dumnezeu. Aceasta 
înseamnă o luare a crucii, a crucii mărturisirii 
şi a jertfei în fiecare zi, aşa cum ne-a chemat 
Hristos astăzi în Evanghelie. Ne-a chemat 
arătându-ne pe cine trebuie să iubim noi mai 
mult, căci El nu este împotriva tatălui, a 
mamei, a fiului sau a fiicei, dar pe El trebuie 
să-L iubim mai întâi ca să fim vrednici de El, 
căci cine „iubeşte pe tată ori pe mamă mai 



Se împlinesc anul acesta cinci ani  
de când Sfântul Luca al Crimeii a devenit 
ocrotitorul parohiei noastre şi al tuturor 

enoriaşilor ei. La sfintele sale moaşte 
aleargă mai cu seamă cei ce au nevoie  

de tămăduiri, cei care trec prin grele 
operaţii sau care, după multe  

şi costisitoare analize şi consultaţii  
la tot felul de medici, nu-şi cunosc  

măcar diagnosticul şi cu atât  
mai puţin tratamentul.

Dar Sfântul Luca a trăit în 
secolul trecut şi el este astfel 
apropiat de noi şi de problemele 

cu care atât ruşii cât şi românii s-au 
confruntat. Într-un an în care Biserica 
Ortodoxă Română îşi cinsteşte măr-
turisitorii şi martirii Ortodoxiei din 
închisorile comuniste, Sfântul Luca 
însuşi a fost un mărturisitor şi martir, 
cunoscând închisorile, lagărele şi de-
portările unui sistem ateist ce-şi pro-
pusese să şteargă pentru totdeauna 
creştinismul de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice.

Şi iată că Dumnezeu nu i-a lăsat nici 
pe ruşi şi nici pe noi, fiind alături de 
chinurile cumplite ale acestor martiri şi 
dând libertate, spre sfârşitul secolului 
XX, Bisericii şi creştinilor. Azi Sfântul 
Luca este sărbătorit atât de ruşi cât şi de 
români, căci se află în calendarele celor 
două Biserici şi este prăznuit în fiecare 
an la 11 iunie. 

Cum sfinţii ne ajută uneori chiar şi 
atunci când noi încă nu-i cunoaştem, 
iată că Sfântul Luca a binevoit să vină 
la noi, să ne ocrotească pe toţi, dar mai 
ales să ne ajute în lucrările multe şi 
grele pe care parohia noastră le-a făcut 
- şi încă le face - la ridicarea şi 
înfrumuseţarea bisericii şi a aşeză-
mântului social.

Haideţi să ne aducem aminte cum în 
anul 2012, la 11 august, am primit din 
Rusia moaştele Sfântului Luca. Ele au 
poposit o vreme pe masa de altar a 
bisericii noastre. După şedinţa Sinodului 
Bisericii Ortodoxe Române din 28-29 
septembrie 2012, care a hotărât trecerea 
în calendar a Sfântului Luca, la 14 
octombrie 2012 moaştele sfântului au 
fost scoase permanent spre închinare în 
biserică.

Revăzând textul unui articol al 
Părintelui Dinu Pompiliu, apărut în 
Buletinul Parohial nr. 6 din decembrie 
2012, vă oferim spre aducere aminte 
acel text, uşor prescurtat şi actualizat.

Cum a venit la noi  
Sfântul Luca al Crimeii?

De zece ani (n.r. - azi aproape 16 ani) 
biserica noastră este într-o continuă 
lucrare de înnoire. Am scris împreună 
cu credincioşii pagini de eroism creştin, 
făcându-ne idealuri sfinte şi dorind să 
împodobim biserica noastră cu odoare 
de cel mai mare preţ. [...] Bunăoară, 
dorim ca biserica noastră să aibă mai 
mulţi sfinţi ocrotitori, ale căror sfinte 
moaşte să fie puse spre cinstire şi să 
aducă în parohia noastră mângâieri 
nebănuite.

În acest context, cu ocazia Pele-
rinajului de Florii al anului 2011 am 
avut bucuria să îl cunosc pe Preacuviosul 
Părinte Augustin, delegat al Patriarhiei 
Ruse pentru comunitatea rusă din 
România. A fost o zi binecuvântată de 
Dumnezeu. Preacuviosul Părinte Au-
gustin, un om de mare elevaţie şi cu 
multă dragoste faţă de turma lui şi faţă 
de poporul nostru ne-a copleşit dintr-o 
dată. L-am invitat să vină şi la Şerban 
Vodă. A doua zi, la parohia noastră a 
fost slujbă arhierească, iar vlădica 
Varlaam Ploieşteanul, fiind delegat al 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 

a rostit cuvânt de învăţătură. Nu mică 
mi-a fost mirarea când, la sfârşitul 
slujbei, stareţul rus ne-a trecut pragul, 
prilej cu care ne-a vorbit despre viaţa 
duhovnicească din Biserica Rusă.

Ne-a amintit şi despre Sfântul Luca 
al Crimeii şi ne-a spus, printre altele, că 
în mănăstirea sa odihnesc moaştele a 
150 de sfinţi. L-am rugat stăruitor să ne 
facă bucuria de a avea şi noi o părticică 
din moaştele Sfântului Luca al Crimeii. 
Am fost întotdeauna copleşit de viaţa 
acestui mare sfânt rus contemporan şi 
mai ales de evlavia poporului nostru 
faţă de dânsul. Părintele stareţ a făcut 
atunci promisiunea că ne va dărui acest 
mare odor.

Din ziua aceea n-am mai pierdut 
nicio clipă, ci am căutat să fac toate 
demersurile ca să putem obţine aceste 
sfinte moaşte. Între timp Sinodul Bi-
sericii Ruse a înălţat pe cuviosul părinte 
Augustin la treapta de Episcop de 
Gorodeţ şi Vetlujsky.

Noi am aşteptat cu mare nerăbdare 
odorul promis şi am adresat Preasfinţiei 
sale o scrisoare. Ca răspuns, am primit 
un telefon de la Preasfinţia sa, prin care 
îmi aduce la cunoştinţă faptul că mă pot 
prezenta să ridic darul.

Lucrul acesta necesita o anumită 
pregătire, atât materială, cât şi spirituală. 
Am început să ne rugăm, să citim îm-
preună cu credincioşii Acatistul Sfântului 
Luca al Crimeii, făcătorul de minuni, să 
aducem la pangarul bisericii cărţile 
sfântului şi Paraclisul său, cântat de 
Corala Tronos. Iar pe plan material mă 
gândeam cine ar fi mai nimerit să mă 
ajute în această lucrare. Şi Dumnezeu mi-
a îndreptat gândul către un medic chirurg. 
Aşa am ajuns la domnul doctor Traian 
Ursu şi la domnul doctor Ioan Cristian 
Stoica, chirurgi ca şi Sfântul Luca.

În luna august (n.r. – 2012), din 

Sf. ier. luca, arhiepiScopul crimeii
De cinci ani ocrotitorul parohiei Şerban Vodă



Programul bisericii Şerban VoDă În PerioaDa 11 - 18 iunie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 11 iunie  0800-1200 Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) – Sf. Ier. Luca, 
  arhiepiscopul Crimeei (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)
Miercuri 14 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 16 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 De la 2230 Priveghere de toată noaptea (Vecernie, Miezonoptică, Utrenie, Sfânta 
  Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor)
Sâmbătă 17 iunie  1830-1900 Vecernie
Duminică 18 iunie  0800-1200 Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români) – Utrenia, Sf. Liturghie

purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la 
Moscova se afla domnul Călin Bultoc, 
un creştin care a ajutat tot timpul 
biserica noastră. Astfel, la chemarea 
Preasfinţitului Augustin, domnul Bul-
toc a participat la Sfânta Liturghie, 
prilej cu care Preasfinţitul a adus la 
cunoştinţa poporului scrisoarea noastră 
şi public a înaintat darul domnului 
Bultoc.

În data de 11 august 2012, când 
moaştele au sosit credincioşii noştri, în 
genunchi, în dangăt de clopote, au 
primit moaştele acestui mare sfânt, pe 
care o vreme le-am păstrat pe Sfânta 
Masă, într-un chivot anume pregătit. 
Cu ajutorul celor doi medici am pus 
părticica într-o raclă nouă, special 
făcută pentru odorul nostru de mare 
preţ.

Se punea problema datei de prăznuire, 
căci în calendarul nostru încă nu fusese 
trecut. Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, în lucrările sesiunii 
de toamnă, pentru evlavia poporului 
faţă de Sfântul Luca, a hotărât ca acest 
sfânt să fie trecut şi în calendarul 
românesc, la data de 11 iunie. Astfel, la 
data de 14 octombrie, după Sfânta Li-
turghie, am scos spre închinare moaştele 
acestui sfânt tămăduitor. Nu întâmplător 
în acest an, dedicat Tainei Sfântului 
Maslu şi al vizitării bolnavilor, iată că 
în biserica noastră soseşte acest mare 
sfânt, să fie spre ajutorul oamenilor 
bolnavi şi ocrotitor al chirurgilor.

Scrisoare adresată  
Preasfinţitului Augustin,  

Episcop de Gorodeţ şi Vetlujsky

Preasfinţia Voastră,
Cu nespusă bucurie Vă mulţumim 

pentru aprecierea pe care aţi avut-o faţă 
de poporul român şi faţă de credincioşii 
parohiei Şerban Vodă din Bucureşti, pe 
care aţi vizitat-o în aprilie 2011, la 
pomenirea slăvitului praznic al Intrării 
în Ierusalim a Domnului şi Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos. Vă mulţumim 
pentru cuvântul duhovnicesc pe care ni 
l-aţi adresat atunci, la finalul Sfintei 
Liturghii, în biserica noastră parohială.

Încă de atunci v-am adus la cunoştinţă 
dorinţa poporului dreptcredincios de a 
avea o părticică din moaştele Sfântului 
Luca al Crimeii. Fără de margini este 
bucuria cu care venim înaintea Prea-
sfinţiei Voastre prin domnul Călin 
Bultoc, rugându-vă să ne oferiţi, cu 
binecuvântare arhierească şi act de 
donaţie, moaştele acestui mare Sfânt al 
pravoslavnicei Biserici Ruse. Vă fă-
găduim să dezvoltăm în capitala 
României cultul Sfântului Arhiepiscop 
Luca, prăznuit în data de 11 iunie, aşa 

cum Biserica noastră îl prăznuieşte la 
începutul Postului Crăciunului (15 
noiembrie) şi pe Sfântul Paisie Veli-
cicovski, originar din Poltava, luminatul 
stareţ al Mănăstirii Neamţ.

Poporul nostru are o mare evlavie 
faţă de Sfântul Luca, doctorul fără de 
arginţi şi făcătorul de minuni, care s-a 
născut în Crimeea în aprilie 1877, 
acelaşi an şi aceeaşi lună în care Rusia 
Imperială începea, alături de Prin-
cipatele Române Unite, războiul de 
independenţă de sub jugul păgân al 
Imperiului Otoman. Binecredincioşii 
creştini au auzit de numele bun al 
acestui sfânt şi de persecuţiile pe care 
le-a suferit din partea regimului ateu 
comunist, regim care a legat cu lanţuri 
atât Biserica Ortodoxă a Rusiei, cât şi 
Biserica Ortodoxă a României. Cărţile 
scrise de sfântul mărturisitor Luca şi 
despre viaţa lui curată au fost traduse în 
limba română şi se află în casele 
credincioşilor noştri.

Vă aducem pe această cale smerită 
mulţumire pentru dragostea pe care o 
arătaţi pentru noi şi ne rugăm pentru un 
drum luminos în calea Arhieriei Voas-
tre, ca „să păstoriţi toată turma, întru 
care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, 
ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, 
pe care a câştigat-o cu însuşi scump 
sângele Său” (Faptele Apostolilor 20, 
28), aşa cum ne învaţă pe noi Sfântul 
Luca, doctorul şi evanghelistul, al cărui 
nume l-a purtat şi Sfântul doctor şi 
Arhiepiscop al Crimeii.

Socotim darul Preasfinţiei Voastre 
ca pe un semn de mare preţ, care va 
întări legătura în Hristos dintre poporul 
rus şi român. Aşteptăm cu nerăbdare 
momentul în care vă veţi întoarce în 
biserica noastră. 

Cu fiască supunere,
Protoiereu Dinu Pompiliu
Preasfinţiei Sale, Preasfinţitul 

Părinte Augustin, Episcop de Gorodeţ 
şi Vetlujsky ❖
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mărTurii DeSpre minunile  
SfânTului luca

Pe când fiul meu avea doi ani, având 
puternice dureri abdominale, l-am dus  

la spital, dar nu i-au găsit nimic.  
La ora 1 noaptea, ducându-l din nou  

la spital, am găsit cu totul întâmplător  
un doctor, parcă trimis de Dumnezeu,  

care i-a făcut o serie de analize  
şi am descoperit că băiatul avea  

o malformaţie congenitală, un rinichi 
aşezat în zona intestinului şi aproape  

de organele genitale. Până să hotărască 
doctorii ce este de făcut, vă închipuiţi  

cum am trăit. Trebuia să fie operat. 
Doctorii nu îşi asumau răspunderea, 

pentru că băiatul era mic. În final, cu 
ajutorul bunului doctor care venise acasă 

la noi şi care era un om cu frică de 
Dumnezeu, am găsit pe cel mai bun 

chirurg urolog din Grecia, după cum a 
rezultat din părerile doctorilor. 

C ând am făcut tomografia, doctorul 
ne-a spus că împreună cu rinichiul 
respectiv trebuia extirpată şi o 

bucată mică din intestinul copilului, pentru 
că rinichiul crescuse şi se sudase acolo. 

În zilele acelea o cunoştinţă de-a mea 
mi-a dat să citesc viaţa Sfântului Luca. 
Citind şi văzând ce a făcut şi prin ce a 
trecut, l-am rugat cu credinţă şi i-am cerut: 
„De vreme ce eşti doctor, vindecă-l pe 
copilul meu! Nu te-am cunoscut, sfinte al 
meu, de atâta vreme, însă tu poţi să-l 
vindeci!”. 

În seară următoare am visat că am trecut 
pe la o biserică împreună cu soţul şi cu fiul 
meu. Era închisă şi voiam să plecăm. Însă 

în acel moment a apărut un paraclisier şi 
ne-a spus: 

- Eu o să vă deschid biserica, nu plecaţi! 
Am intrat înăuntru şi era întuneric. I-am 

sugerat soţului meu să ne închinăm şi să 
plecăm. Însă în acea clipă iese prin uşile 
împărăteşti un părinte, care ţinea în mâini, 
întins orizontal, un epitrahil de culoare 
argintie, care strălucea, având pe el 
nestemate strălucitoare. L-a pus pe capul 
copilului, şi-a pus mâinile lui deasupra, în 
semnul crucii, şi l-a binecuvântat. Atunci 
l-am întrebat: 

- Părinte, sunteţi preot la această 
biserica? 

El mi-a răspuns: 
- Nu sunt numai preot, sunt şi doctor! 
Când m-am trezit, bucuria mea era de 

nedescris. Eram sigură că fusese Sfântul 
Luca, pe care îl chemasem în rugăciune. 
Copilul meu era pe mâini bune, în mâinile 
lui. El l-a operat. După ce a avut loc 
operaţia, ne-a chemat doctorul şi ne-a 
spus: 

- Una ne aşteptam şi alta am găsit. 

Rinichiul copilului nu numai că nu era lipit 
de intestin, dar era chiar la distanţă. 

Doctorul ne-a spus că peste patru luni 
trebuie să facem din nou o tomografie. Am 
făcut-o. După aceea, într-o dimineaţă, pe 
când eram în starea dintre somn şi veghe, 
am auzit o voce care mi-a spus aşa: 

- Să duci tomografiile copilului la 
Mănăstirea Sagmata! 

Într-adevăr, am mers toţi acolo, am luat 
tomografiile cu noi şi ne-am închinat 
moaştelor Sfântului Luca. 

Copilul meu se simte foarte bine, slavă 
lui Dumnezeu şi Sfântului Luca! L-am 
sfătuit ca întotdeauna să îl aibă drept 
ocrotitor şi ajutor pe Sfântul Luca, cel care 
l-a vindecat. 

Îl iubesc pe Sfântul Luca, am evlavie la 
el, îi mulţumesc şi mă rog să dea sănătate 
lumii. 

F. Т., Ilion ❖ 
(Arhimandritul Nectarie 

Antonopoulos, Sfântul Luca al 
Crimeii minunile contemporane, 

Editura Sophia, pp. 86-88)

Începând din data de 13 iunie, în 
fiecare marţi şi joi de la orele 18 
vor avea loc sub patronajul parohiei 

Şerban Vodă, întâlniri AA.
Ce înseamnă AA? 

„Alcoolicii Anonimi”. Aceasta este o 
comunitate de bărbaţi şi femei care îşi 
împărtaşesc experienţa, puterea şi speranţa, 
cu scopul de a-şi rezolva problema comună 
şi de a-i ajuta şi pe alţii să se însănătoşească 
de pe urma alcoolismului. 

La aceste întâlniri se vor învăţa cei 
12 paşi pe care îi poate urma un alcoolic 

ca să se poată vindeca de această boală. 
Pentru că da, încă din 1956 Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a stabilit că 
alcoolismul este o boală. La noi însă 
abia de curând s-a acceptat acest lucru, 
dar oarecum parţial.

Alcoolicul poate şi trebuie să fie 
ajutat. După ce îşi recunoaşte 
dependenţa, dacă trece de perioada 
grea a adicţiei, un alcoolic poate fi 
recuperat, devenind o persoană apre-
ciată în familie, la locul de muncă şi în 
societate. ❖

Întâlniri aa


