
Fiul este şi Mântuitor! De aceea, tainele dum-
nezeieşti nu pot fi judecate cu raţionamente 
simple, sau simpliste, omeneşti. Numai o 
raţiune luminată, înduhovnicită se poate 
apropia să cunoască fără a greşi, de cele 
despre Dumnezeu. Lămuritor, în această 
privinţă, este marele Apostol Pavel când 
grăieşte: „Omul firesc (trupesc) nu primeşte 
cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el 
sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, 
fiindcă ele se judecă duhovniceşte… Dar 
omul duhovnicesc toate le judecă” (I Corinteni 
2, 14), în sensul că este capabil să gândească 
drept, cu discernământ, sau dreaptă-socoteală, 

Duminica  
dreptei credinŢe

în Duhul Sfinţilor Părinţi.
Duminica aceasta este o Duminică 

închinată Ortodoxiei, credinţei noastre 
dreptmăritoare. Aceasta este traducerea 
cuvântului ortodox: drept credincios, 
drept măritor, care înalţă pe om către 
Dumnezeu şi care îi dă sens vieţii lui. De 
aceea, Domnul ne cheamă astăzi pe toţi, 
ca să rămânem una în credinţă şi să 
mărturisim, împreună cu marele Apostol 
Pavel, că există un singur Domn Iisus 
Hristos, un singur Botez şi o singură 
credinţă, în vecii vecilor! ❖

Părintele Adrian Chiriţă

În această Rugăciune arhierească, El arată 
rolul pe care L-a avut atunci când a 
coborât în lume, şi spune că a renunţat de 

bunăvoie la slava dumnezeiască şi S-a făcut 
om, pentru ca pe toţi oamenii să-i câştige 
pentru Împărăţia Sa. De aceea, Persoana Lui 
a creat, de-a lungul istoriei, nenumărate 
momente de controversă, în care vrăjmaşul 
credinţei, diavolul, şi-a ales diferiţi indivizi 
care au negat Persoana Mântuitorului şi 
dumnezeirea Lui, de la fariseii şi cărturarii 
contemporani Mântuitorului, până la ereticii 
care neagă Persoana Mântuitorului, icoana 
Lui, Crucea Lui, Biserica Lui, Preoţia Lui, 
care neagă pe sfinţii Săi. Ortodoxia a avut 
mult de luptat şi încă mai are, cu ereziile şi 
nefericiţii care le susţin. Nu întâmplător se 
face astăzi pomenire în calendar de Sinodul I 
Ecumenic şi de cei 318 Sfinţi Părinţi par-
ticipanţi. Trebuie să ne amintim mereu de 
râvna acestor bărbaţi aleşi ai Bisericii,  nu 
numai de la acest Sinod, ci şi de la celelalte 
şase, căci Biserica Ortodoxă recunoaşte doar 
şapte Sinoade ca fiind Ecumenice. N-a fost 
uşor celor 318 Sfinţi Părinţi de la primul 
Sinod Ecumenic să înfrunte argumentele în 
aparenţă valabile ale ereticilor, în frunte cu 
marele eretic Arie, un vestit preot din 
Alexandria. Da, un vestit preot şi bun pre-
dicator care, din nefericire, a căzut în patima 
mândriei şi care a îndrăznit să coboare tainele 
dumnezeirii la măsura omenească. Căci în 
esenţă, a îndrăznit să afirme că Iisus Hristos, 
Fiul Lui Dumnezeu este o creatură a Tatălui, 
contrar cuvintelor Mântuitorului de la Ioan 
10, 30 în care spune: „Eu şi Tatăl una suntem”. 
Greşeala fundamentală a lui Arie şi a adepţi-
lor săi era că, prin negarea dumnezeirii Fiului, 
se nega puterea Lui de mântuire a omenirii, 
iar Opera de Răscumpărare a Lui Hristos ar fi 
fost pusă sub semnul întrebării: un deziderat 
demonic. Căci dacă Fiul ar fi fost creat, nu 
putea mântui creatura. Numai că Dumnezeu, 
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Duminica a 7-a După paști
(a Sfinţilor Părinţi  

de la Sinodul I Ecumenic)
(RugăcIunEa luI IISuS)

Sf. Mc. Talaleu;  
Sf. cuv. TalaSe;  

Sf. lidia din filipi

Duminica aceasta, de după Înălțarea Mântuitorului Hristos la ceruri, și a 7-a după Marele 
Praznic al Învierii Domnului, este închinată celor 318 Sfinți Părinți care au participat  
la Sinodul I Ecumenic, în localitatea Niceea, pe la anul 325. Acolo s-au adunat pentru  

a explica dreapta noastră credință și a combate învățătura eretică a lui Arie, personaj  
care nega dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, spunând despre Hristos că Persoana Sa  

este o Persoană creată și nu este Dumnezeu adevărat, nu poate fi de aceeași ființă  
cu Dumnezeu Tatăl. Dar această Duminică, pe lângă amintirea acestui eveniment istoric,  

mai este numită și Duminica unității Bisericii, pentru că așa cum am observat din pericopa 
evanghelică de la Ioan cap. 17, care s-a citit astăzi, Mântuitorul Hristos, mai înainte  

de cinstitele Sale Pătimiri, a rostit o rugăciune cunoscută în Evanghelie sub denumirea  
de „Rugăciunea Arhierească”, prin care a prevăzut peste veacuri faptul că Biserica Lui,  

întemeiată în cetatea Ierusalimului, se va răspândi peste întreg pământul și la toate popoarele,  
prin care se vor mântui sufletele, unde își vor găsi iertarea păcatelor și viața cea veșnică.



Constantin cel Mare a fost  
primul împărat roman creştin.  

Legile pe care le-a dat,  
la sfatul mamei sale, au contribuit  

la răspândirea creştinismului. 
Împărăteasa Elena are meritul  

de a fi găsit crucea pe care  
a fost răstignit Hristos.  

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena  
au lăsat posterităţii, pentru veşnicie, 

realizări unice, datorită cărora  
multe dintre comunităţile creştine  

din diferite locuri ale pământului  
există şi astăzi.

Sfântul Constantin cel Mare s-a 
născut la 27 februarie 272, în cetatea 
Naissus (astăzi, Niş, în Serbia), din 

provincia romană Moesia Superior. Despre 
mama sa, Helena Flavia Augusta, se spune 
că de tânără era vestită pentru inteligenţa, 
delicateţea şi frumuseţea ei. Deşi născută 
ca „femeie de rând”, mama Împăratului 
Constantin va deveni pe parcursul vieţii 
una dintre persoanele importante din timpul 
său, marcându-şi prezenţa istorică prin 
monedele şi inscripţiile vremii ce-i poartă 
chipul şi numele.

Tatăl lui Constantin, Constanţiu Chlor, 
era general la vremea naşterii fiului său. 
Ajunge însă mai apoi la conducerea im-
periului cu titlul de „caesar” al provinciilor 
apusene din Imperiul Roman. Forma de 
conducere a Imperiului Roman era atunci 
tetrarhia, cu patru conducători, doi 
„augustuşi” şi doi „caesari”. După moartea 
tatălui său din 306, la York, Britannia, 
Constantin este ales de armată ca caesar al 
lui Galeriu. Din această poziţie, Constantin 
cel Mare intră în conflict cu Maxenţiu, fiul 
fostului împărat Maximian, care avea 
pretenţia de a ocupa funcţia lui Constantin.

Minunea de la Podul Vulturului
Intrând cu armata sa în Italia, Constantin 

cucereşte mai întâi cetăţile Turin şi Verona, 
urmând ca bătălia decisivă cu Maxenţiu să 
fie dată la Pons Milvius (Podul Vulturului), 
lângă vechea Romă. Eusebiu de Cezarea, 
părintele istoriei bisericeşti, povesteşte 
minunea din ajunul bătăliei din 28 octombrie 
312. Îngrijorat fiind de şansele mici ale 
armatei sale de numai 20.000 de soldaţi, 
faţă de cei 150.000 de soldaţi ai lui Maxenţiu, 
Constatin vede pe cer o lumină puternică şi 
o cruce luminoasă cu inscripţia „in hoc 
signo vinces”, adică „în acest semn vei în-
vinge”. Minunea este relatată şi de 
Lactanţiu, cel care, împreună cu Eusebiu de 
Cezarea, povesteşte visul pe care l-a avut 
Constantin în acea noapte, în care i s-a 
arătat Hristos şi i-a poruncit să pună semnul 

crucii pe steagurile armatei sale. Victoria 
strălucitoare a lui Constantin rămâne în 
istorie ca momentul hotărâtor din viaţa 
împăratului, consemnat şi pe Arcul de 
Triumf din Roma ca fiind un act „instinctu 
divinitas” - „sub inspiraţie divină”.

Creştinismul iese din catacombe
Ajuns la conducerea Imperiului Roman 

împreună cu Licinius, cumnatul său, 
Constantin a luat primele măsuri pentru 
apărarea creştinismului, prigonit, în acea 
vreme, de către împăraţii păgâni şi con-
siderat religie interzisă, ilicită. Cea mai 
mare realizare a împăratului Constantin a 
fost Edictul de la Mediolan, din 313, dat 
împreună cu Licinius, prin care creştinismul 
era recunoscut de stat. În toate activităţile 
sale ca împărat creştin, Constantin cel Mare 
este sfătuit de către mama sa, Elena, care 
era o femeie foarte credincioasă şi înţeleaptă. 
Astfel împăratul dă legi blânde, favorabile 
creştinilor, prin care elimină pedepsele 
contrare principiilor creştine, cum ar fi 
răstignirea, arderea pe rug sau zdrobirea 
picioarelor. În anul 317, emite monede cu 
însemne creştine. În anul 321, stabileşte ca 
zi de odihnă duminica. Apoi, împăratul 
Constantin îi scuteşte pe clericii creştini de 
tribunalele civile, iar Biserica nu va mai 
plăti dări, înapoindu-i-se tot ceea ce îi 
fusese confiscat. Acordă ajutor episcopilor, 
mai ales pentru construirea lăcaşurilor de 
cult. Abrogă legi contrare spiritului creş-
tinismului; restricţionează luptele de gla-
diatori şi trimiterea condamnaţilor la mine; 
ordonă îngreunarea divorţurilor, pedepsirea 
adulterului şi a siluirii. De asemenea, se 
interzice aruncarea copiilor şi vinderea lor, 
acordând ajutoare părinţilor săraci. Se iau 
măsuri de protejare şi ajutorare a săracilor, 
orfanilor, văduvelor şi bolnavilor.

Constantin cel Mare zideşte la Bizanţ o 

SfinŢii Mari ÎMpăraŢi Şi ÎntocMai cu apoStolii 
conStantin Şi MaMa Sa, elena

cetate - Constantinopol - pe care o înfru-
museţează cu toate podoabele, mutându-şi 
aici scaunul împărătesc. Se pune astfel 
temelia Imperiului Roman de Răsărit, care 
va dura până la 29 mai 1453, când 
Constantinopolul va fi cucerit de turcii 
conduşi de sultanul Mahomed al II-lea 
Cuceritorul (1451-1481).

Sinodul I Ecumenic
O altă realizare de seamă a marelui 

împărat a fost convocarea primului Sinod 
Ecumenic. Soborul episcopilor din toată 
lumea creştină s-a făcut în 325, la Niceea. 
Scopul era combaterea ereziei lui Arie, cel 
care susţinea că Iisus Hristos nu este Fiul lui 
Dumnezeu, având fire divină, ci este prima 
creatură a Tatălui şi de aceea El trebuie 
socotit un simplu om. De asemenea, la acelaşi 
sinod, cei 318 episcopi stabilesc data Paştilor 
şi alcătuiesc primele articole din Simbolul de 
Credinţă. Împăratul însuşi a participat la 
lucrările sinodului şi a fost impresionat de 
sfinţenia şi înţelepciunea Sfântului Spiridon, 
de blândeţea Sfântului Nicolae, sau de 
erudiţia Sfântului Atanasie cel Mare. 

Sfânta Elena,  
împărăteasa care ne-a dăruit 

Crucea lui Hristos
Sărbătorită pe 21 mai împreună cu fiul 

său, Sfânta Elena este cunoscută şi venerată 
mai ales pentru descoperirea Sfintei Cruci 
de pe dealul Golgotei, precum şi pentru 
ridicarea numeroaselor biserici din Pales-
tina, Cipru şi Occident. A fost o persoană 
foarte importantă la curtea imperială. 
Înainte de 324 deţinea titlul de Nobilissma 
Femina, aşa cum apare pe monedele vremii. 
În 324, Elena primeşte titlul de Augusta.

Un eveniment memorabil din viaţa 
Sfintei Elena este călătoria sa în Palestina şi 
în alte provincii din est, din perioada 
327-328. Sfânta Elena este primul pelerin 
creştin la Locurile Sfinte. Ea deschide un 
drum pe care îl vor urma generaţiile ce vor 
veni, de pe ţărmul Mării Galileii, unde Iisus 
Şi-a adunat ucenicii, până la mormântul lui 
Lazăr, pe care Hristos l-a înviat din morţi. 
A pus bazele multora dintre cele mai 
importante biserici ale creştinătăţi, cum ar 
fi Biserica Naşterii Mântuitorului din 
Betleem sau Biserica „Pater Noster” de pe 
Muntele Măslinilor. 

După plecarea la Domnul a Împăratului 
Constantin cel Mare, la 22 mai 337, 
misiunea providenţială a imperiului 
roman a fost de a stăpâni toate naţiunile 
pentru a aduce în mijlocul lor lumina 
Evangheliei, şi de a instaura, încă din 
această lume, Împărăţia lui Hristos. De 
aceea, lui Constantin şi mamei sale, 
Elena, li s-a acordat titlul de „întocmai cu 
Apostolii”. ❖



Sărbătoarea ÎnălŢării doMnului 
Şi Ziua eroilor

contribuit la întregirea ei. Cu atât mai 
mult în acest an în care celebrăm 100 de 
ani de la Marea Unire se cuvine să ne 
aducem aminte de cei care au luptat în 
primul război mondial pentru apărarea 
pământului strămoşesc şi pentru a crea 
condiţiile necesare Marii Uniri a tuturor 
românilor în aceleaşi graniţe. 

O slujbă frumoasă, la care au 
participat atât credincioşi ai 
parohiei noastre cât şi elevi de 

la şcolile 103 şi 109. Este o tradiţie ca de 
Ziua Eroilor profesoarele de religie, 
împreună cu elevii lor, să pregătească 
un program de cântece şi poezii 
patriotice care să ne aducă aminte de 
cei care, cu preţul vieţii lor, au apărat 
de-a lungul istoriei această ţară şi au 

Conferinţele Parohiei Şerban Vodă

Serile de duminică, uneori şi cele 
din cursul săptămânii, sunt pentru 
noi un prilej de bucurie. Căci 

parohia noastră găzduieşte conferinţe în 
care avem posibilitatea să ne întâlnim cu 
personalităţi de o deosebită importanţă 
în Biserică sau în viaţa cultural-socială a 
zilelor noastre. Evenimente unice, în 
care ne îmbogăţim duhovniceşte şi 
intelectual. Din păcate spaţiul publicaţiei 
noastre nu ne-a mai permis să vă 
prezentăm invitaţii noştri sau să rezumăm 
conferinţele pe care aceştia le-au ţinut. 
Însă site-ul şi facebook-ul bisericii 

Şerban Vodă reuşeşte să vă prezinte 
imagini de la aceste evenimente, dar şi 
filme ale acestor conferinţe. Nădăjduim 
că le urmăriţi. 

Vă lansăm însă invitaţia să participaţi 
la toate conferinţele, căci toţi oaspeţii 
noştri speciali aşteaptă să ne întâlnească 
şi pe noi, să ne vorbească faţă către faţă, 
să comunice cu noi. Şi din păcate nu au 
parte de mulţi participanţi la conferinţele 
lor. Iar noi, deşi ne bucurăm să le 
ascultăm conferinţele, nu suntem 
prezenţi ca să le mulţumim personal 
pentru efortul şi cinstea care ne-o fac 

Mulţumim tuturor celor care s-au 
străduit ca această zi să fie una 
memorabilă: preoţilor şi membrilor 
Consiliului şi Comitetului Parohial, 
psalţilor noştri, profesoarelor şi elevilor 
de la şcolile 103 şi 109, şi tuturor celor 
care au contribuit sau doar au participat 
la această mare sărbătoare. ❖

răspunzând invitaţiei noastre.
Haideţi să fim gazde calde şi 

primitoare la fiecare conferinţă pe care 
o vom avea, respectându-le dragostea 
pe care aceste personalităţi o au pentru 
noi, făcând un efort mare de multe ori 
pentru a fi alături de noi. Vă aşteptăm 
azi la orele 19 la conferinţa „Terapia 
Crucii” să-l ascultăm pe filosoful şi 
eseistul Andrei Găitănaru, iar duminica 
viitoare avem plăcerea de a-l avea 
invitat pe Domnul Theodor Paleologu 
care ne va vorbi despre „Creştinism şi 
filosofie antică”. ❖

Joi, 17 mai, am prăznuit una din cele mai importante sărbători din calendarul Bisericii: 
Înălțarea Domnului, care este unul din cele 12 praznice împărătești,  
zi în care îi pomenim și pe eroii neamului. Și pentru că de ani de zile  

parohia noastră cinstește în mod deosebit această sărbătoare,  
biserica noastră a fost în acest an mai plină ca niciodată.



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2018 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

În Sâmbăta dinaintea Duminicii 
Pogorârii Duhului Sfânt (Sâmbăta 
Rusaliilor sau „Moşii” de vară), Bi-

serica face din nou pomenirea generală 
a morţilor, rugându-se pentru ei, prin 
rugăciunile şi cântările înscrise în 
slujba zilei din Penticostar, pentru ca şi 
ei să se bucure de darurile Sfântului 
Duh, a Cărui pogorâre este prăznuită în 
duminica următoare.

Parastasul - slujba în care sunt 
pomeniţi cei adormiţi

Slujba în care sunt pomeniţi cei 
adormiţi întru Domnul, este cunoscută 
sub denumirea de „parastas”. Parastasele 
sunt ierurgii speciale, la care trupul 
mortului, nefiind de faţă, este simbolizat 
prin colivă. Verbul grecesc „paristemi” 
înseamnă a se alinia alături de cineva, a 
sta în rând cu cineva, a fi camaradul de 
luptă, apropiatul cuiva. Parastasul este 
slujba prin care noi ne alăturăm, prin 
rugăciune, celui mort, şi ne înfăţişăm lui 
Dumnezeu cu rugăciuni ca El să ierte 
păcatele celui adormit. Acestea se pot 
face ori de câte ori dorim să ne rugăm 
pentru cel adormit împreună cu Biserica.

✤ Vom aduce la biserică colivă, vin, un 
pomelnic cu cei adormiţi, prescură, colaci 
sau pâine. Dăm la Altar pomelnicul şi 
prescura, colacul sau pâinea. Dacă venim 
cu un coş, este bine ca pe mese să punem 
doar coliva, vinul şi pâinea, mai ales dacă 
acest coş este mare, el va ocupa mult loc pe 
masă. Nu se pun de asemenea pachete, din 
acelaşi considerent. Să ne gândim şi la 
ceilalţi care vin la biserică până la sfârşitul 
slujbei, pentru că şi ei au morţi de pomenit 
ca şi noi! 

✤ Nu folosiţi decât candelele cu capac 
procurate de la pangar, pentru că acelea fac 
mult mai puţin fum decât celelalte procurate 
din comerţ. Şi vă rugăm să le aprindeţi 
numai în momentul ÎNCEPERII SLUJBEI 
DE PARASTAS pentru a proteja pictura 
nouă a bisericii. Este mai important să 
respectăm Casa Domnului şi să ascultăm 
de preoţii slujitori decât să ne preocupăm 
de voia noastră. Lumânările pot arde foarte 
bine şi la lumânărar.

✤ Păstraţi de asemenea liniştea în 
biserică. Vorbiţi numai în şoaptă şi doar 
strictul necesar. ❖

Pomenirea celor adormiţi  
la Sfânta Liturghie

La Proscomidie, preotul scoate părticele 
- miride - din prescură atât pentru cei vii cât 
şi pentru cei adormiţi. Ele sunt aşezate pe 
Sfântul Disc, alături de partea care reprezintă 
pe Hristos cel răstignit, numită Agneţ, 
pentru ca dragostea lui Hristos cel jertfit 
Tatălui pentru neamul omenesc să se reverse 
şi asupra noastră şi a lor. Scoţând aceste păr-
ticele, preotul le rosteşte numele. Pomenirea 
lor de către preot îndreptată spre Hristos, Îl 
face şi pe Hristos să-i pomenească în faţa 
Tatălui. La Proscomidie se pot pomeni toţi 
cei care au murit nedespărţiţi de Biserică. 
Cei care au murit în dispreţ cunoscut faţă de 
Dumnezeu, nu pot fi pomeniţi (cum ar fi 
sinucigaşii sau cei incineraţi). 

Rânduieli în biserică  
la Pomenirea morţilor

✤ Este bine să ajungem la biserică de la 
începutul Sfintei Liturghii şi nu numai la 
Parastas. Pentru că astfel şi noi, dar şi 
sufletele celor morţi se împărtăşesc de 
Sfânta Jertfă, iar pomelnicele noastre sunt 
citite şi la Liturghie. 

MoŞii de vară
Pomenirea morţilor

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 20 - 27 mAI 2018
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 20 mai 0800-1200 Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 21 mai 0800-1200 Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 23 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-2000 Sfântul Maslu
Vineri 25 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1800 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 26 mai  0600-1130 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
  Sâmbăta morţilor - Moşii de vară
 1830-1900 Vecernie
Duminică 27 mai 0800-1200 Duminica a 8-a după Paşti – Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Biserica Ortodoxă a consacrat pentru pomenirea generală a morţilor o zi liturgică pe săptămână, 
şi anume sâmbăta. Însă, două dintre sâmbetele din cursul anului bisericesc sunt dedicate  

în chip special, în toate bisericile ortodoxe, pomenirii generale a morţilor:  
Sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi - Moşii de iarnă) 

şi Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt (Sâmbăta Rusaliilor - Moşii de vară). 
Ambele zile poartă în popor şi denumirea de Moşi, pentru că în ele facem pomenire  

pentru părinţii, moşii şi strămoşii noştri cei adormiţi. 

Numai până pe data de 25 mai se 
mai poate depune la ANAF 
declaraţia 200 – pentru cei care 

realizează venituri din activităţi in-
dependente - sau declaraţia 230 pentru 
persoanele care obţin venituri din salarii. 
Prin aceste declaraţii se direcţionează 2% 
din impozitele plătite deja pentru veniturile 
din 2017. Aşadar, depunând aceste de-
claraţii, putem direcţiona 2% din impozitele 
noastre către Parohia Şerban Vodă pentru a 
susţine activitatea acesteia. Puteţi cere 
formularul 230 la biserică sau puteţi accesa 
site-ul parohiei pentru a descărca formularul 
230.

De asemenea, vă oferim datele necesare 
completării secţiunii 2 din declaraţie (230): 
Parohia Şerban Vodă; cod de identificare 
fiscală 14079820; cont bancar: RO85RNCB
0069149620460001. 

Formularele se depun la Administraţia 
Fiscală a sectorului în care locuiţi sau se pot 
lăsa completate la biserică. Este un efort 
minim pentru ajuta biserica noastră. ❖

Completaţi şi depuneţi formularul 230 sau 200


