
Viaţa şi fericirea, adevărata viaţă şi 
fericire, nu stau în hambare şi ziduri, 
nici nu-şi au temelia, să iertaţi c-o 
spunem direct, în „valută forte“. Dar, 
atunci, care este temelia adevăratei vieţi? 
Răspunsul nu are nevoie decât de un 
singur cuvânt: Hristos. Ne-o spune 
inspirat Sfântul Apostol Pavel: „Căci 
nimeni nu poate pune altă temelie, decât 
cea pusă, care este Iisus Hristos“ (I Cor 
3, 11). Cine ia aminte la Hristos şi 
Evanghelia Sa, va „zidi“ cele învăţate de 
la El, adică va îmbogăţi comoara 
sufletului, nu pe cea a trupului, gri-
jindu-se să fie cumpătat, milostiv, 
altruist şi chiar jertfitor, la nevoie. Din 
păcate, nu numai cei absenţi de la 
biserică, ateii etc., ci şi cei care se declară 
creştini şi-L recunosc pe Hristos ca 
Temelie a vieţii, nu zidesc cu adevărat la 
mântuirea sufletului. Acelaşi Sfânt 
Apostol Pavel descrie admirabil felurite-
le „zidiri“ ale oamenilor: „Iar de zideşte 
cineva pe această temelie: aur, argint, 
sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, 

ViaŢa nu stă  
în prisosul aVuŢiilor

lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl 
va vădi Ziua (Domnului). Pentru că în 
foc se descoperă şi focul însuşi va lămuri 
ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul 
cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua 
plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va 
fi păgubit…“ (I Cor. 3, 12-15). „Ziua 
Domnului“, adică ziua judecăţii. „Focul“ 
– judecata propriu-zisă. Iată, pe de o 
parte, aur, argint, pietre scumpe – 
elemente care trecute prin foc nu se 
nimicesc, pe de altă parte, lemne, fân, 
trestie – care, se ştie, nu rezistă la proba 
focului. Cât de preţioase sunt aceste 
explicaţii ale Evangheliei pe care le face 
pentru noi Sfântul Apostol Pavel! 
Îmbogăţirea noastră trebuie să aibă în 
vedere, aşadar, aurul, argintul şi pietrele 
scumpe ale faptelor bune, nu lemnele, 
fânul şi trestia lăcomiei, egoismului, 
zgârceniei, irosirii timpului şi al 
celorlalte apucături asemenea lor, pe 
care sărmanul bogat din evanghelia 
acestei duminici le avea din belşug. ❖

Părintele Dinu
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În câteva duminici din această perioadă,  
la Sfânta Liturghie sunt rânduite pericope 

evanghelice care, direct sau indirect, 
îndeamnă la milostenie,  

înfăţişând ispitele bogăţiei  
şi păcatele indiferenţei faţă de semeni,  

ca de exemplu: pilda bogatului nemilostiv 
şi a săracului Lazăr (duminica a 22-a  
după Rusalii), pilda samarineanului 

milostiv (duminica a 25-a după Rusalii),  
pilda cu dregătorul bogat  

(duminica a 30-a după Rusalii) etc.  
Între ele, această duminică, a 26-a  

după Rusalii, care ne vorbeşte  
despre bogatul căruia i-a rodit din belşug 

ţarina, bogat care, făcându-şi planuri  
de lărgire a hambarelor şi de vieţuire  

în huzur, a auzit aceste cuvinte  
din partea lui Dumnezeu:  

„Nebune! În această noapte  
vor cere de la tine sufletul tău.  

Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?“.

De ce Dumnezeu a rostit această 
înfricoşată sentinţă, nu este 
greu să ne dăm seama: bogatul 

din pildă era lacom, zgârcit şi egoist, căci 
se gândea numai la sine. Semenii, săra-
cii, necăjiţii etc. nu existau pentru el.

Aşadar, atenţie la mesajul pildei de 
azi: ce avem de făcut? Mai întâi să luăm 
seama că înainte de textul pericopei 
propriu-zise, începând cu versetul al 
16-lea, citim un alt cuvânt al Mân-
tuitorului, în versetul al 15-lea, care 
credem că reprezintă cheia înţelesului a 
ceea ce urmează: „Vedeţi şi păziţi-vă de 
toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în 
prisosul avuţiilor sale“. Am subliniat 
aceste ultime cuvinte, pentru a zăbovi 
câteva clipe asupra lor. „Viaţa nu stă în 
prisosul avuţiilor…“ Adică, munca, 
gândurile şi frământările noastre nu 
trebuie să se concentreze asupra ago-
nisirii, fără limite, a bunurilor materiale. 

Duminica a 26-a După Rusalii
Pilda bogatului  

căruia i-a rodit ţarina 
sf. pRoRoc avDie;  
sf. mc. vaaRlam



Hram unic în Bucureşti, sărbătoarea 
Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ  

a adunat mulţi credincioşi.  
Marţi, 15 noiembrie, Sfânta Liturghie  

de hram a fost săvârşită de arhimandritul 
Dionisie Constantin, delegatul Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor 
de preoţi şi diaconi. Numeroşi pelerini s-au 

închinat la racla ce adăposteşte un fragment 
din moaştele Sfântului Paisie dăruit parohiei 

noastre de către Mitropolia Moldovei  
şi Bucuvinei la 7 august 2014.

În hrisovul primit la acea dată de Părintele 
paroh Dinu Pompiliu stă scris: „Teofan, din 
mila lui Dumnzeu, Arhiepiscop al Iaşilor 

şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, am 
oferit această părticică din cinstitele moaşte ale 
Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ bisericii 
parohiei „Şerban Vodă” din Bucureşti. Aceasta 
s-a făcut cu binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, la solicitarea PC Pr. Paroh Dinu 
Pompiliu. Aşezăm legământ ca această părticică 
din cinstitele moaşte să fie păstrată întreagă în 

biserica parohiei „Şerban Vodă” din Bucureşti, 
care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios Paisie 
de la Neamţ.

Dat în Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi în 
anul Mântuirii 2014, luna august, ziua 7, de 
pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la 
Sihla. (semnătura) Teofan, Mitropolitul Mol-
dovei şi Bucovinei.”

Despre importanţa acestui hram, Părintele 
Dinu spunea marţi după Sfânta Liturghie: 
„Încercăm să punem la inima credincioşilor 
gândirea acestui sfânt, preocupările, viaţa şi 
opera lui, organizând frecvent conferinţe şi 
întâlniri pe teme filocalice. În panteonul cul-
tural al neamului nostru, Sfântul Paisie de la 

Neamţ are un loc de cinste şi considerăm că 
trebuie să fie un model de inspiraţie pentru 
fiecare slujitor al Domnului. Ar trebui să 
reflectăm mai adânc la cât de mult a trudit 
Sfântul Paisie, să încercăm să avem şi noi 
neliniştea şi căutările lui şi să-i urmăm, pe 
măsura puterilor noastre, exemplul. Ocrotitorul 
bisericii noastre este un sfânt care a luminat ca 
o făclie în sfeşnic”.

După Sfânta Liturghie, prin grija Consiliului 
şi a Comitetului parohial al Bisericii Şerban 
Vodă, au fost oferite 500 de pachete cu alimente 
pentru credincioşii prezenţi la hram. Cu 
adevărat a fost un praznic în familie, în marea 
familie a Parohiei Şerban Vodă. ❖

Biserica Şerban Vodă şi-a sărbătorit ocrotitorul

praznicul sfântului cuVios paisie de la neamŢ

Cei care duminică, 12 noiembrie, la 
orele 18, s-au aflat în biserica 
Şerban Vodă, au participat la un 

dublu eveniment: concertul de muzică 
psaltică al psalţilor parohiei noastre şi 
avanpriemiera filmului documentar realizat 
de Trinitas TV despre biserica noastră.

Cu această ocazie a fost lansat şi CD-ul 
de „Cântări în cinstea Maicii Domnuluii” 
al psalţilor Marian Ştirbei şi Sebastian 
Virgil Heltianu. În biserica noastră au 
trecut mulţi şi foarte buni cântăreţi. În-
totdeauna strana a avut psalţi de mare 
valoare. E un loc unde s-au format generaţii 
întregi de cântăreţi. 

Le mulţumim pentru concertul oferit 
duminică, pentru slujbele în care ne încântă 
sufletul şi ne aduc în armonii divine mai 
aproape de Dumnezeu în rugăciune. 
Felicitări pentru acest CD dedicat Maicii 
Domnului, ocrotitoarea şi mama parohiei 
noastre. Sperăm ca el să deschidă drumul 
altor frumoase realizări. 

• A fost mai ales o seară plină de emoţii. 
Pentru că am urmărit un film documentar 
despre biserica parohiei noastre care a 
surprins şi târnosirea ei. Părintele Dinu, 
preoţii Eugen Moraru şi Adrian Chiriţă au 
amintit în comentariile lor pagini din istoria 
bisericii. Şi, auzind discuţiile cu membrii 
consiliului şi comitetutului parohial şi cu 
enoriaşii, am retrăit toate sentimentele pe 
care le-am avut la ridicarea acestui sfânt 
lăcaş. Suntem o comunitate înfrăţită în şi 
prin această biserică. S-a muncit enorm, de 
către multe generaţii de credincioşi. Aici 
este munca şi dăruirea de sine a preoţilor şi 
a credincioşilor. În acest film au vorbit doar 
câţiva oameni. Sute, mii dintre cei care au 
sprijinit această biserică nu au vorbit. Nu li 
s-a auzit glasul. Dar azi ca şi peste ani, 
roadele jertfei lor se văd. Şi mai mult: vor 
aduce alte şi alte roade, suflete pornite pe 
calea mântuirii. 

O seară aşadar emoţionantă. Căci nu-i 
puţin lucru să zideşti biserici! ❖

O seară specială



Cea mai bună carte ilustrată

„culorile ortodoxiei. românia”

Orarul Centrului ParOhial Pentru COPii si tineret
Ziua Ora Meditaţii Cine răspunde
Luni 1500-1600 Limba română cl. a VIII-a Prof. Cioabă Cristina
 1630-1730 Geografie cl. a XII-a Prof. Dobre Cristina
 1800-1900 Matematică - clasa a VIII-a Prof. Stuparu Germina
Joi 1330-1500 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Sâmbătă 1400-1600 Matematică - clasa a VIII-a Ing. Tomescu Paul

ortodoxe din Rusia: Catedrala Iisus Hris-
tos Mântuitorul.

Anul acesta, editurile au participat cu 
150 de volume pentru 11 nominalizări. 
Dintre acestea, au fost selectate mai 
mult de 50 publicaţii din Rusia şi din 
străinătate. 

Albumul „Culorile Ortodoxiei. Ro-
mânia” a fost creat în colaborare cu 
orthphoto.net şi este al 5-lea album care 
promovează frumuseţea ortodoxiei în 
diferite colţuri ale lumii. 

Din cele aproximativ 180 de 
fotografii, 15 aparţin lui Marian Stoe-
nică, cel care se ocupă în prezent de 
site-ul şi facebook-ul parohiei. Şi care 

are numai pe acest site mii de fotografii, 
de înaltă ţinută grafică, de la slujbele şi 
evenimentele parohiei Şerban Vodă. 
Din cele 15 fotografii din album, 3 sunt 
de la biserica noastră. Felicitări! ❖

Un album cu biserici din România  
a primit la a 12-a ediţie a competiţiei 

„Luminarea prin carte” premiul pentru 
„Cea mai bună carte ilustrată” 

Ceremonia de decernare a pre-
miilor a avut loc joi, 2 noiembrie 
2017, în Moscova. Albumul in-

titulat „Culorile Ortodoxiei. România” 
aparţine Mitropoliei Ortodoxe a Poloniei. 
Concursul s-a desfăşurat în Sala 
Sergievski a celei mai mari biserici 

PrOgraMul BiseriCii ŞerBan VOdă În PeriOada 19 - 26 nOieMBrie 2017
Ziua Ora sluJBe/activităţi
Duminică 19 noiembrie  0800-1200 Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 20 noiembrie  1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Marţi 21 noiembrie 0800-1200 Intrarea în biserică a Maicii Domnului – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 22 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 24 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 25noiembrie 1800-1900 Vecernie 
Duminică 26 noiembrie  0800-1200 Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)
  Utrenia, Sfânta Liturghie



COnTriBuŢia enOriaŞilOr ParOHiei ŞerBan VOdă PenTru anul 2017 a FOsT sTaBiliTă la 100 lei

Dacă în prima duminică din noiembrie îl aveam 
ca invitat pe Părintele Profesor Vasile Gordon 

care ne-a vorbit despre Părintele Constantin 
Voicescu, astăzi vom avea privilegiu de a-l 

asculta pe Părintele Profesor Stelian Tofană  
cu o temă de mare actualitate pentru noi toți,  
la care, mai ales în vremea postului se cuvine  

să medităm cu mai multă atenție :  
„Biblia - o carte? Ce mai spune ea omului de azi?”

Despre activitatea, lucrările şi mai ales 
conferinţele Părintelui Profesor 
Universitar Stelian Tofană se pot citi 

sau afla foarte multe din media. Căci activi-
tatea sa este nu numai la catedră şi în Sfântul 
Altar. Părintele Profesor a ales să coboare în 
Cetate şi să vorbească nu numai de la amvon. 
A înţeles că asta face parte din misiunea sa. 
Conferinţele sale se apleacă asupra înţelegerii 
problemelor lumii contemporane din 
perspectiva cuvântului biblic. Pregătirea sa 
academică şi cariera didactică l-au apropiat de 
cunoaşterea Bibliei, în special a Noului 
Testament. Dintre domeniile pe care le-a 
aprofundat şi le-a predat sunt: Isagogia 
(introducere la) Noului Testament, Istoria 
Epocii Noului Testament, Teologia Noului 
Testament, Evangheliile sinoptice, Teologia 
ioaneică, Epistolele şi Teologia paulină. 

Vorbim de o activitate didactică de peste 
30 de ani: de la profesor suplinitor la Se-
minarul Teologic din Cluj Napoca în anul 
1988, până la profesor universitar la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Universitatea 
„Babeş-Bolyai”. Nu avem spaţiul necesar să 
numim măcar cursurile absolvite, funcţiile 
deţinute, cărţile şi studiile publicate. Să 
spunem numai că din anul 2003 se află la 

conducerea Centrului de Studii Biblice al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
ca director executiv sau director adjunct. Să 
mai amintim că este membru în numeroase 
organizaţii şi societăţi profesionale, cum ar fi 
Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS), 
Uniunea Bibliştilor din România (UBR) sau 
Eastern European Liaison Committee(EELC) 
al Organizaţiei Biblice – New Testament 
Biblical Scholars. East-West Dialog. De 
asemenea este redactor şef al revistei Sacra 
Scripta – Revista Centrului de Studii Biblice 
a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
şi face parte din comitetele de redacţie ale 
altor reviste de Cercetări Biblice.

S-a împlicat foarte mult în conferinţe 
adresate publicului larg pe diverse teme, de 
exemplu unele dintre ele de apărare a valorilor 
creştine ale familiei şi dreptului la viaţă. 
Toate deci în lumina învăţăturii evanghelice. 

Vă invităm să participaţi azi 19 no-
iembrie, la ora 18 la Biserica Şerban Vodă 
la conferinţa ţinută de Părintele Profesor 
Stelian Tofană. Cu siguranţă vom găsi 
răspunsul la multe întrebări privind viaţa şi 
credinţa noastră. Şi vom redescoperi cea 
mai „modernă” şi actuală Carte care s-a 
scris vreodată: Biblia. ❖

Conferinţele Parohiei Şerban Vodă

BiBlia - o carte? ce mai spune ea omului de azi?

Asistăm, în ultima perioadă, la o 
campanie fulminantă împotriva 
Bisericii, a slujitorilor ei, împotriva 

Patriarhului, a ierarhilor, a monahilor şi a 
preoţilor Ei!...

Sunt de-a dreptul uluit de virulenţa cu care 
este atacată, pe toate fronturile, instituţia Bisericii, 
în orice context şi orice împrejurare, (de)sigur în 
special, Biserica Ortodoxă Română!...

Că sunt de vină că nu sunt, că s-a întâmplat 
ceva, din cauza lor sau nu, că au săvârşit ceva, 
cu premeditare, în mod intenţionat sau nu, clar 
şi limpede, adjudecat: ei sunt de vină! Mai ales 
preoţii, ei sunt autorii, morali, ai tuturor relelor 
săvârşite, cu voie sau fără de voie, cu ştiinţă sau 
fără, în Biserică! Ce mai, sunt nişte adevăraţi 
inculpaţi şi, de-a dreptul, infractori!...

Că, de, despre vinovaţi fără vină nici nu 
mai încape vorba!...

Preoţii altarelor noastre, oarecând o 
categorie profesională şi socială ce se bucura 
de un anumit respect în societatea românească, 
au ajuns, astăzi, să fie arătaţi, pentru orice, 
oriunde şi oricând, cu degetul!...

Nu mai contează deloc lucrurile bune pe 
care le împlinesc, sfintele slujbe pe care le să-
vârşesc, misiunea, apostolatul, propovăduirea 
şi filantropia şi activitatea pe care o realizează, 
cu timp şi fără timp!...

Gata, nu mai ţinem cont de nimeni şi de 
nimic!...

Nu mai ţinem seamă nici de faptul că 
putem foarte uşor afecta/altera imaginea, 
viaţa şi slujirea preotului, care este şi el, om, 
cu probleme, cu lipsuri şi greutăţi, cu familie 
şi copii, cu bune şi cu rele, cu bucurii şi cu 
necazuri, nuuu!...

Nu ne mai interesează nimic din toate 
acestea!... Dăm în el cât ne ţin puterile!...

La ce bun să mă intereseze dacă unul ca 
acesta suferă, pe (ne)drept sau nu, ce să mai 
zic de familia lui! Pe cine mai interesează 
acest aspect ori detaliu, că doar noi suntem 
îngerii luminii, ai dreptăţii şi echităţii sociale, 
înţelegeţi?!...

Ce să mai, la deal la vale - noi vom restabili 
toată ordinea, socială, materială, culturală, 
naţională poate chiar cosmică, şi, îndeosebi, de 
ce nu, pe cea religioasă şi spirituală, cum n-a 
mai fost de când lumea şi pământul!... Ce să 
mai! Veţi vedea dumneavoastră, ce şi cum!...

Aşa că, vă rugăm frumos să nu jucaţi cu 
noi, ăştia, luminaţii şi purificaţii, sau 
purificatorii!...

Nu mai stăm, prea mult, ori chiar deloc, să 
verificăm, să ne elucidăm/edificăm, nu, nici 
vorbă, că doar noi trăim într-o societate, 
absolută corectă, onestă şi cinstită, nu vedeţi, 
în care domină numai dreptatea, onestitatea, 
corectitudinea, echidistanţa, altruismul şi 
percepţia, absolut corectă, adevărată şi 
obiectivă a tuturor lucrurilor! Nu-i aşa?! În 

care ne amestecăm unii în treburile altora cu 
motivul şi scopul, sincer, de a le îndrepta şi 
corecta, căci până să intervenim noi, mărita 
societate liberă, democratică şi civilă, nimic 
nu era la locul şi la rostul lui!...

Iar dacă ceva din toate acestea nu 
funcţionează la parametri maximi sigur, 
instituţia Bisericii cu slujitorii ei, sunt de 
vină, fără nici o discuţie, nu-i aşa?!...

Poate că ar fi totuşi, foarte bine dacă ne-am 
vedea fiecare de treaba, de activitatea şi de 
acţiunile şi de problemele noastre, ale fie-
căruia în parte, scoţându-ne, în primul rând, 
bârnele din proprii noştri ochi şi abia apoi, 
paiele din ochii altora, fie ei şi sacerdoţi ai 
Sfintelor Altare, care, dincolo, de o pregătire/
o calificare, de care pare-se că nu mai ţine 
nimeni seama, nicăieri, sunt oameni, ca şi 
noi, ăştia – ultracorecţii şi ultraobiectivii, 
care stăm, ca hienele şi jivinele, la pândă şi la 
vânătoare, de vrăjitoare!...

Poate că ar fi mai indicat să-i cercetăm şi să-i 
cunoaştem mai bine, pe toţi aceşti slujitori ai 
Bisericii, tineri sau bătrâni, preoţi la ţară sau la 
oraş şi, s-ar putea să ne bucurăm, realmente, de 
nişte surprize deosebit de plăcute, nemaivorbind 
de folosul spiritual al unei întâlniri/convorbiri 
sincere cu un Părinte Duhovnicesc!...

Ce ziceţi? Încercăm? Eu vă asigur că me-
rită, iar după aceea mai stăm de vorbă!... ❖

Stelian Gomboş

Oare chiar sunt slujitorii altarelor (preoţii) vinovaţi pentru orice?


