
Său, în Biserica Lui. Odihnă nu înseamnă 
nelucrare, ci pacea unui lucru bine împlinit. 
Dumnezeu le-a făcut pe toate bune foarte şi 
S-a odihnit întru ele, în pacea acestor lucruri 
făcute bine foarte.

Dar iată că un chip de-al Lui nu era 
împlinit. Acest chip al femeii gârbove de 
astăzi era sub stăpânirea satanei, căci 
Dumnezeu a spus: Această fiică a lui Avraam, 
pe care satana o ţinea în neputinţă de 18 ani; 
această cifră care înseamnă de 3 ori 6, de trei 
ori defectuos, de trei ori în nevoie, de trei ori 
în grea durere şi neputinţă. Pe această femeie 
satana o ţinea în această stare. Iată pro-
misiunea pe care satana o făcuse omului, că o 
să fie asemenea lui Dumnezeu! Atât de 
„asemenea” se făcuse această femeie cu 
Dumnezeu încât, în loc să privească în sus, 
privea numai spre pământ. Sensul se 
schimbase: nu în sus, ci în jos. Acest lucru 
Dumnezeu a venit să-l repare. Demnitatea 
aceasta de fii ai lui Dumnezeu, Hristos a 
exprimat-o prin iubirea Sa. 

Şi Dumnezeu arată iubire şi smerenie, 
unind bărbăţia cu mila. 

Diavolul încovoiază, leagă şi înjoseşte,  
Dumnezeu riDică, Dezrobeşte, vinDecă şi înnobilează

Bărbăţia se arată în răbdare, în înfruntarea 
ispitelor şi a necazurilor cu fruntea sus, cu 
ochii aţintiţi la Dumnezeu, cu gândul la 
iubirea Lui şi la faptul că toate se vor schimba 
întru această iubire. Mila se arată în iubirea 
de aproapele. Desăvârşirea constă în aceea că 
Dumnezeu ne-a iubit pe noi mai întâi şi omul 
este la mijloc între aceste două iubiri: iubirea 
de Dumnezeu şi iubirea de aproapele.

Dacă am iubi acest chip al lui Dumnezeu, 
ne-am comporta după demnitatea pe care o 
cere acesta. Însă noi iubim numai părerea 
despre noi, ceea ce ni se pare nouă că suntem.

Suntem în Postul Crăciunului, post care este 
socotit unul dintre cele mai uşoare. De ce? 
Pentru că în acest post se vede, poate, cel mai 
mult, mila lui Dumnezeu. La sfârşitul postului 
Îl vom vedea pe Dumnezeu ca pe un Prunc. 
Vrem să ne întâlnim cu Hristos? Vrem ca Acest 
Prunc nevinovat să Se odihnească în inimile 
noastre? Atunci să facem linişte şi pace în 
inimile noastre, să căutăm odihna sufletelor 
noastre, ca în această odihnă să strălucească 
chipul Lui, ca în această odihnă împreună să 
ne regăsim ca fii ai lui Dumnezeu. Amin. ❖
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Vedem în Evanghelia de astăzi cum Dumnezeu 
a venit către o fiică a Lui, dispreţuită, 

marginalizată, urâtă de ceilalţi oameni,  
care, prin înfăţişarea ei, nu mai semăna  

cu un om, o femeie care, după cum spune 
Evanghelia, nu se putea ridica nicidecum,  

căci avea trupul încovoiat.

Nu se spune că femeia aceasta se 
ducea după Hristos, nu se spune că 
L-a chemat, nu se spune nici măcar 

că era lângă El. Ea nu venise acolo ca să ceară 
milă, ci ea venea acolo, în sinagogă, să se 
roage lui Dumnezeu. Această femeie a dat 
dovadă de bărbăţie în faţa neputinţei ei, a dat 
dovadă de credinţă, nu se plângea, nu se 
îndreptăţea, nici nu cerea mai mult, nu striga, 
ci rugăciunea ei se făcea în taină. Aşa cum 
Însuşi Hristos ne-a spus, că, dacă vom intra 
în cămara inimii noastre şi ne vom ruga lui 
Dumnezeu, Dumnezeu-Tatăl, Care vede în 
ascuns, ne va răsplăti nouă la arătare.

Aşa s-a întâmplat şi acum: Dumnezeu a 
auzit rugăciunea acestei femei şi a venit El 
Însuşi la ea. El a numit-o femeie, redându-i 
demnitatea. Şi i-a spus: Dezlegată eşti de 
neputinţa ta!

Dumnezeu a făcut aceasta în sinagogă, în 
zi de sâmbătă, lucru pentru care mai-marele 
sinagogii s-a mâniat şi, în laşitatea lui, s-a 
adresat poporului cu asprime: „Şase zile sunt 
date ca să lucraţi. În aceste zile să veniţi să vă 
vindecaţi. Iar a şaptea este pentru odihnă.” 

Au doară Dumnezeu S-a odihnit de lucrul 
Său pentru a nu mai face nimic, aşa cum spun 
Bibliile protestante? Că în a şaptea zi 
Dumnezeu a hotărât ca omul să nu facă 
nimic? Ce înseamnă acest nimic? Dumnezeu 
Însuşi a spus: „Tatăl Meu până acum lucrează 
şi Eu lucrez.”

Dar ce lucrare? Este lucrarea Lui. Să nu 
mai amintim de faptul că Dumnezeu este şi 
Dumnezeu al sâmbetei şi El era în timpul 

Duminica a 27-a După Rusalii
Tămăduirea femeii gârbove

sfinŢii mucenici mina, 
eRmoghen Şi eVgRaf



Motto:         „Nu văd România de ASTĂZI  
ca pe o moştenire de la părinţii noştrii,  

ci ca pe o ŢARĂ pe care  
AM LUAT-O CU ÎMPRUMUT  

de la copiii noştrii.” 
REGELE MIHAI

România acum este o ţară cernită, în 
care dangătul clopotelor bisericilor 
ortodoxe anunţă plânsul, bocetul 

românilor la moartea REGELUI LOR, aşa 
cum au făcut-o şi în vara anului 1504 la 
ultimul drum pământean al celui care a ţinut 
închisă „Poarta Creştinătăţii”, Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. 

Majestatea Sa este ultimul rege uns, 
puterea de monarh derivând de la Biserică, 
implicit de la Dumnezeu, aşa cum a moştenit 
de la voievozii români care au domnit „din 
mila lui Dumnezeu”. Dacă Mihai I nu a fost 
rege constituţional după barbarismul din 30 
decembrie 1947, a rămas Suveranul poporului 
român şi al Ţării, adevăratul Şef de Stat.

Semnificativ este faptul că nu i s-au putut 
lua alte atribuţiuni:

✤ Episcop al treburilor din afară (ca Rege 
uns şi moştenitor – în zilele noastre – a 
Bizantinilor în virtutea unei legături ce 
durează tocmai din preajma Sinodului IV de 
la Calcedon din 451;

✤ Ultimul Mareşal al Armatei Române 
(din cei cinci) şi singurul deţinător în viaţă al 
Ordinului Mihai Viteazul Clasa I;

În calitatea de episcop al treburilor din 
afară avea anumite prerogative: putea să 
împărtăşească enoriaşi, să intre pe uşa îm-
părătească şi să înmâneze cârja ierarhilor, 
mitropoliţilor, episcopilor. Patriarhul întru 
veşnică pomenire Teoctist spunea că: „Regele 
Mihai I reprezintă simbolul unităţii ro-
mânilor”. A fost un creştin ortodox, profund 
devotat iubirii faţă de Iisus Mântuitorul 
spunându-se că: „a fost cel mai apropiat 
român de Dumnezeu” ( Teoctist Patriarhul).

Regele nostru a condus ţara în cele mai 
grele momente ale istoriei neamului, România 
fiind salvată prin Actul istoric de la 23 august 
1944, ca ţară şi stat, de un dezastru economic 
şi de imense pierderi umane şi materiale. 
Prin acţiunea sa a scurtat războiul mondial 
cu 6 luni, salvând de la moarte milioane de 
vieţi. Iată că regele Mihai, deşi nu a primit 
premiul Nobel pentru pace, îl deţine prin 
fapta sa.

S-a opus restaurării regimului comunist, 
iar în exil a trăit pentru poporul pe care l-a 
iubit nemărginit. Georgeta Filotti afirmă că: 
„Regele Mihai rămâne o personalitate ne-
fericită, puternică, un om care şi-a iubit 
profund ţara, punând-o deasupra oricăror 
interese.”

Regele s-a născut la Sinaia în 25 octombrie 
1921. Ca fiu al Regelui Carol al II-lea şi al 
Reginei – Mamă Elena a moştenit din naştere 

titlurile de Principe al României şi Principe 
de Hohenzollern –Sigmaringen.

Deşi a fost lipsit de dragostea maternă, 
Regina - Mamă Elena fiind exilată la 
Florenţa, singurele zile luminoase erau cele 
petrecute cu regina; a primit o educaţie 
aleasă, a fost pregătit pentru a fi rege. Era 
înconjurat şi învăţa alături de copii din toate 
stările sociale. În 1927 devine rege prin 
renunţarea lui Carol la calitatea de prinţ 
moştenitor, dar fiind minor se constituise o 
Regenţă formată din Prinţul Nicolae, Pa-
triarhul BOR Miron Cristea şi Preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie, Ghe. Buzdugan.

Tatăl său îl detronează în 1930, pentru ca 
în cel mai greu moment din istoria românilor, 
1940, destrămarea României Mari să revină 
pe tron, după abdicarea lui Carol al II-lea. 
Din 1947 şi până în zilele noastre a suferit 
pentru noi iubindu-ne profund, trăind modest, 
dar cu o speranţă vie că libertatea va veni. A 
trecut cu demnitate umilinţa de a nu i se 
permite să se reîntoarcă în ţară, pentru noi  
pildă de urmat: NU A URÂT pe prigonitori, 
căci avea în suflet şi în minte cuvintele 
Mântuitorului Iisus: „Iartă-i că nu ştiu ce 
fac”!

Când un milion de oameni îl ovaţionau, 
exclamau: „Monarhia salvează România” 
sau „Majestate nu pleca, România-i ţara ta”, 
a refuzat să preia puterea , de fapt nici nu s-a 
gândit, căci considera o faptă ilegală să 
revină pe tron prin forţă. Aştepta hotărârea 
poporului, popor care a mai ratat o ocazie ca 
să-şi croiască un alt viitor, decât cel pe care îl 
trăim în prezent!

Regele Mihai este un model, un reper al 
României. Testamentul său politic îl re-
prezintă cuvântarea din Parlament, în 2011. 
Majestatea Sa vedea că: „Lumea de mâine nu 

poate rezista fără morală, fără credinţă şi 
fără memorie”. Românii nu vor clădi o 
Românie dacă nu ţin cont de dorinţa 
Suveranului nostru: „Nu putem avea viitor 
fără a respecta trecutul!” La cele afirmate de 
Rege, trebuie să adăugăm alte nestemate 
lăsate pentru timpurile prezente şi viitoare: 
„Cele mai importante lucruri de dobândit, 
după libertate şi democraţie, sunt identitatea 
şi demnitatea”.

Despre Coroana Regală, Regele Mihai I 
afirma: „Coroana regală nu este un simbol al 
trecutului, ci o reprezentare unică a in-
dependenţei, suveranităţii noastre. Coroana 
este o reflectare a Statului în continuitatea 
lui istorică şi a Naţiunii în devenirea ei. 
Coroana a consolidat România prin loialitate, 
curaj, respect, seriozitate şi modestie.”

Cu renumita-i înţelepciune şi simplitate 
Majestatea Sa ne îndeamnă: „Vom avea o 
şansă în viitor doar dacă ne vom asuma 
propria noastră răspundere. Nu va veni 
nimeni de altundeva să ne ofere binele!”

Ca ortodocşi, să relevăm şi faptul că 
Regele Nostru ne-a arătat ce înseamnă fa-
milia ortodoxă şi credinţa, mai ales în aceste 
vremuri în care ea este pusă în pericol de idei 
veninoase şi bolnave.

Dar ce este şi cine a fost Mihai I? A fost, 
este şi va fi românul care rămâne Rege, omul 
care a plecat la Domnul ca să fie mai aproape 
de El, să se roage pentru poporul său.

Radu Ciuceanu afirmă că: „Regele Mihai, 
contemporanul nostru, va rămâne în cronica 
veşnică a poporului român un model de curaj 
şi înţelepciune atunci când hotarele răsăritului 
ne-au cotropit ţara.” 

Bunul  Dumnezeu  
să-l odihnească în pace!

Prof. Clement Gavrilă-Sălăuţa

regele miHai  
este şi va Fi regele romÂnilor



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

Prin grija părintelui paroh Dinu Pompiliu  
și a preoților slujitori, în biserica noastră  

se desfășoară multe slujbe – Sfinte 
Liturghii, Sfinte Masluri, Vecernii, slujbe  

de priveghere de toată noaptea  
în zilele rânduite și altele.  

Și chiar când nu sunt slujbe, rugăciunea  
nu încetează, căci se citește neîntrerupt 

Psaltirea. Săptămână de săptămână  
au loc activități educative  

în incinta bisericii: profesori voluntari 
făcând meditații cu elevii.  

În acest context, pe 4 decembrie 2017,  
Trinitas TV a prezentat în cadrul emisiunii 

„Secvențe TRINITAS” un reportaj  
cu tema «Educație și filantropie  

la Biserica „Șerban Vodă”». Și după cum 
știți, în fiecare zi de marți au loc întâlnirile  

cu tinerii, în care se dezbat teme biblice  
de interes pentru tinerii din parohie.

Săptămâna care a trecut a fost una 
plină de sărbători şi slujbe, de 
conferinţe şi alte activităţi cul-

turale. Vă aducem aminte de conferinţa 
ţinută duminică, 3 decembrie 2017, de 
Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu cu 
tema „Crâmpeie din Istoria Rugului 
Aprins şi a temniţelor comuniste, po-
vestite pe viu”. Marţi, 5 decembrie 2017, 
două evenimente au avut loc în biserica 
Şerban Vodă: slujba de priveghere în 
cinstea Sfântului Ierarh Nicolae, 
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, al doilea 
hram al bisericii noastre, al cărui praznic 
mare l-am avut a doua zi, pe 6 decembrie. 
A urmat apoi concertul de colinde al 
grupului „Datina Românească”. Nu este 
prima oară când acesta vine la noi. E o 
bucurie să vezi cum datinile, cântările şi 
portul tradiţional sunt respectate cu 
stricteţe, fără adăugiri şi stilizări.

De la toate aceste slujbe şi evenimente 
vă prezentăm fotografii (Marian 
Stoenică) care vor vorbi mai mult decât 
putem noi s-o facem. ❖

PrOgraMul	biseriCii	Şerban	VOdă	În	PeriOada	10	-	17	deCeMbrie	2017
Ziua	 Ora	 sluJbe/activităţi
Duminică 10 decembrie  0800-1200 Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 13 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, 
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 15 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, 
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 16 decembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1800-1900 Vecernie 
Duminică 17 decembrie  0800-1200 Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului / 
  Pilda celor poftiiţi la cină) – Utrenia, Sfânta Liturghie

sărbători, slujbe şi activităţi culturale  
la ParoHia şerban voDă



COnTribuŢia	enOriaŞilOr	ParOHiei	Şerban	VOdă	PenTru	anul	2017	a	FOsT	sTabiliTă	la	100	lei

Despre Părintele Nicolae Tănase  
este greu să vorbești; este greu să-l descrii 

sau să rezumi în câteva fraze 
personalitatea sa extraordinară  

și lucrarea sa specială.  
Pentru că mult mai convingător  

vorbesc despre sine faptele sale.  
Este în primul rând un om al faptelor. 

Dublate de cuvinte cu miez. 

Pentru că a luat în serios porunca 
Domnului „Să nu ucizi” a iniţiat 
cu mulţi ani în urmă Asociaţia 

Pro Vita care are ca scop apărarea vieţii 
copilor născuţi şi nenăscuţi şi sprijinirea 
mamelor şi a viitorelor mame pentru 
a-şi aduce pe lume pruncii nenăscuţi şi 
a-i creşte în continuare. Sute de viitore 
mame au renunţat să facă avort. Azi 

în fiecare seară, vom merge la câte două 
familii nevoiaşe, cu probleme grave de 
sănătate, cărora le vom duce în special 
alimente, dar şi produse de igienă şi 
cosmetice de bază şi alte materiale de 
strictă necesitate. ❖

Conferinţele	Parohiei	Şerban	Vodă

tinereţe şi curaj, mărturisire şi libertate 
în lumea contemPorană

În	vizită	la	copiii	de	la	Centrul	sf.	Margareta

Luni, 4 decembrie 2017, am făcut 
o vizită micuţilor noştri de la 
Centrul Sf. Margareta. Sub 

organizarea serviciului social din parohia 
noastră, care de mulţi ani şi-a luat sarcina 
să-i ajute cât mai mult pe copiii de la 
acest centru, cu participarea părintelui 
Adrian Chiriţă, încărcaţi de daruri, am 
ajuns spre seară la Centru. Am dus mai 
ales lapte praf pentru nevoile speciale ale 
acestor micuţi, dar şi alte alimente, 
materiale de curăţenie şi alte lucruri de 
strictă necesitate. Şi pentru că eram doar 
cu două zile înainte de Sfântul Nicolae, 
am adus jucării şi dulciuri. Doamna 
Cîrstoiu Minodora, profesoară de religie  
la Şcoala generală nr. 103 a venit, ca şi în 
alte dăţi, însoţită de un grup de elevi. 
Aceştia au cântat copiilor câteva colinde. 

Numai cine a fost acolo poată să înţeleagă 
bucuria micuţilor pentru aceste momente 
şi mulţumirea şi căldura cu care ne-a 
primit personalul. 

Mulţumim tuturor celor care s-au 
împlicat în această activitate. 
Mărturisim că darul fiecăruia, cât de 
mic, este de mare folos pentru ca viaţa 
acestor copii să continue. Prin micul 
nostru ajutor îi sprijinim trimestrial pe 
cei care au grijă de aceşti copii. Vom 
continua vizitele la acest centru, iar 
fără implicarea enoriaşilor cu siguranţă 
ne-ar fi foarte greu să-i mai ajutăm. 
Mulţumim celor care ne-au însoţit în 
această vizită, dar şi celor care au 
asigurat transportul până la centru.

De asemenea, pentru că suntem în 
Postul Crăciunului, săptămâna viitoare, 

părintele Nicolae Tănase are grijă la 
Valea Plopului şi la Valea Screzii de 
peste 350 de copii.

Apoi Părintele Nicolae Tănase este 
prezent la numeroase conferinţe vorbind 
puternic despre cât de normal şi de 
firesc este să trăieşti valorile creştine în 
familia şi societatea de azi. Nu spune că 
este uşor: dar argumentează cu fapte, 
iar prin cuvânt ne spune că un creştin 
adevărat este un om înţelept, curajos şi 
mărturisitor.

Vă adresăm o invitaţie călduroasă la 
conferinţa cu tema „Tinereţe şi curaj, 
mărturisire şi libertate în lumea 
contemporană” pe care o va ţine 
Părintele Nicolae Tănase azi, 10 
decembrie 2017, la orele 18, la biserica 
Şerban Vodă. ❖


