
Lepădarea de sine, ca o primă condiţie 
în a urma Lui, nu însemnează o anulare a 
libertăţii şi personalităţii omului. Înseamnă 
a-ţi răstigni sinea ta, eul tău lăuntric egoist, 
atras spre păcat şi patimă, atras spre plăceri 
trecătoare, mai înseamnă a-ţi aduce viaţa ta 
în Lumina harului lui Hristos, Cel ascultător 
Tatălui până la Jertfă, Cel blând şi smerit cu 
inima.

De asemenea se înţelege a nu te lăsa 
biruit de deşertăciunile lumii, a fi răstignit 
pentru lume şi lumea răstignită pentru tine, 
cum zice marele Apostol Pavel. Deşi trăieşti 
în lume, să vieţuieşti mai presus de lume, în 
Hristos care a transfigurat lumea. Deci, 
lepădarea de sine este o eliberare a firii 
noastre, de modul egoist de a trăi viaţa şi 
ajungerea de a dobândi o iubire nepătimaşă, 
milostivă şi smerită, asemenea iubirii lui 
Hristos.

Cel care se leapădă de sine, trebuie să-şi 
ia crucea sa şi să-L urmeze pe Mântuitorul 
Cel răstignit, Cel care S-a jertfit pe Cruce 
pentru noi. Luarea Crucii nu are un înţeles 
material, fizic, ci se referă la un sens mai 
adânc, duhovnicesc. În primul rând, este 
vorba de Crucea unor nevoinţe, a luptei cu 
păcatul şi cu toate tendinţele rele care ne 
vin de la lume şi de la diavol. 

„LA UMBRA  
CRUCII TALE…”

Este Crucea  unei lupte ascetice, a unei 
răstigniri continue faţă de rău, păcat şi 
nedreptate. În acelaşi timp, înseamnă Crucea 
pe care fiecare om o are de dus în lumea 
aceasta, o suferinţă, o încercare, poate fi 
crucea unor neîmpliniri în viaţă, crucea 
căsătoriei, a văduviei, a călugăriei. Orice 
cruce asumată cu credinţă în Dumnezeu, 
poate însemna şi o luptă smerită pentru a ne 
sfinţi viaţa, pentru a ne apropia de Dumnezeu 
prin încercări, prin răbdare şi rugăciune 
smerită, să ne mântuim sufletul, care este 
mai de preţ decât toate bogăţiile lumii.

Ne asumăm Crucea în mod liber, pentru 
a-I urma lui Hristos şi cerem ajutorul Lui 
şi-L avem pe El ca model în nevoinţele 
noastre, căci El a preschimbat durerea 
Crucii în biruinţa Învierii. Unii oameni nu 
înţeleg asumarea Crucii şi refuză încer-
cările, necazurile şi slăbesc în credinţă şi 
ajung la deznădejde. Creştinul adevărat 
primeşte suferinţa şi o duce cu credinţă 
cerând ajutorul lui Hristos. De aceea, îşi 
poate duce Crucea încercărilor sau a 
suferinţelor până la capăt. Hristos ne chea-
mă: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.” 
(Matei 11, 28). Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru

Cu totul deosebit cinstim acum,  
la începutul Anului bisericesc,  

Sfânta Cruce a lui Hristos, podoaba 
Bisericii, slava mucenicilor şi întărirea 

credincioşilor. Astfel, pe 14 septembrie 
prăznuim Slăvita ei Înălţare în Biserica  

din Ierusalim, după aflarea ei în chip 
minunat de împărăteasa Elena  
şi ne aducem aminte totodată  

de pătimirile Mântuitorului Hristos,  
de jertfa Sa pe Cruce,  

prin care ne-a împăcat pe noi cu Tatăl  
şi prin care a biruit păcatul şi moartea. 

B iserica a rânduit şi două Duminici 
care încadrează sărbătoarea Sfintei 
Cruci. În cea premergătoare, ne 

vorbeşte despre taina mântuirii arătată în 
Întruparea Fiului lui Dumnezeu, adică în 
coborârea Lui la noi, din iubire milostivă şi 
în Înălţarea Sa prin Jertfa Cruci Sale, care 
avea ascunsă tainic în ea, Slava Învierii. În 
duminica aceasta, de după prăznuirea Sfintei 
Cruci, Sfânta Evanghelie de la Marcu 8, 
34-38, ne arată înţelesurile duhovniceşti ale 
Crucii, ca asumare a suferinţelor şi neca-
zurilor ce le avem, urmând lui Hristos şi 
mărturisindu-L în această lume, spre do-
bândirea Vieţii celei Veşnice.

Deşi scurtă, Sfânta Evanghelie este 
bogată în învăţături pentru viaţa noastră. 
De la început, Mântuitorul Hristos ne face 
o invitaţie, în a urma Lui în mod liber, dar 
îndeplinind anumite condiţii pe care El le 
cere ucenicului adevărat. Zice Domnul: 
„Cel care vrea să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea sa (în fiecare 
zi) şi să-Mi urmeze Mie.” (Marcu 8, 34).

Calea lui Hristos nu este uşoară. E o cale 
a jertfei şi a Crucii, dar şi a încununării la 
sfârşit cu Slava Împărăţiei Sale. Mântuitorul 
Hristos invită, cheamă, dar nu sileşte pe 
nimeni. Decizia o lasă liberă să ne 
aparţină.
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Duminica După Înălțarea 
Sfintei cruci

Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos
Sf. Mare Mc. eufiMia;  

Sf. Mc. Meletina și ludMila



Propunerea legislativă de revizuire  
a Constituţiei care prevede că familia  

se întemeiază pe căsătoria liber 
consimţită între un bărbat şi o femeie  

a fost adoptată marţi, 11 septembrie 2018, 
în plenul Senatului. 

107 senatori au votat pentru, 
13 contra, iar 7 s-au 
abţinut. Legea va fi 

trimisă Curţii Constituţionale care va 
trebui să dea un aviz în termen de cinci 
zile. Dacă CCR dă undă verde revizuirii, 
va fi organizat un referendum pentru 
aprobarea revizuirii pe 7 octombrie.

Suntem, aşadar, la capătul unui drum 
care a început acum mai bine de 3 ani. 
3.000.000 de români au semnat atunci 
pentru modificarea art. 48, alin. 1, din 
Constituţie, cu formularea următoare: 
„Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimţită între un bărbat şi o femeie, pe 
egalitatea acestora şi pe dreptul şi 
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, 
educaţia şi instruirea copiilor”.

Demersurile privind modificarea 
Constituţiei în ceea ce priveşte definirea 
clară a noţiunii de familie au fost făcute de 
Coaliţia pentru Familie, care este o ini-
ţiativă civică fără personalitate juridică, 
independentă de orice partid politic şi 
neafiliată confesional, deschisă tuturor 
celor care împărtăşesc valorile familiei 
tradiţionale; are în componenţă peste 40 de 
asociaţii şi fundaţii şi reprezintă, informal, 
iniţiativa legislativă a cetăţenilor de revi-
zuire a Constituţiei României.

La finalul lunii noiembrie a anului 2015, 
în Monitorul Oficial a fost publicat 
proiectul de lege prin care se propune mo-
dificarea actualului articol 48 din 
Constituţia României.

Biserica Ortodoxă Română sprijină în 
mod natural demersul Coaliţiei pentru 
Familie, în spiritul învăţăturilor creştine şi 
al valorilor fundamentale româneşti privind 
familia, ocrotirea şi creşterea copiilor, dar 
nu este nici iniţiatoarea, nici organizatoarea 
acestei acţiuni.

După cum ştiţi, au trecut 3 ani grei în 
care toate formaţiunile politice nu au făcut 
nimic, ba dimpotrivă, chiar s-au opus 
organizării referendumului de modificare 
a Constituţiei sau l-au amânat fără motiv!

Se pare că suntem la finalul acestei 
lungi aşteptări, presărate cu multe lovituri 
din partea celor care au o agendă proprie 
de legalizat. Suntem mai aproape ca oricând 
de a consfinţi prin Constituţie fundamentul 
familiei, CĂSĂTORIA între un bărbat şi o 
femeie. Este crucială această consfinţire 
pentru familia, societatea şi Biserica româ-

REfEREndUMUL pEnTRU REdEfInIREA 
căsătoriei în constituŢie va avea loc

nească. Acum este momentul să facem 
ceva pentru acestea şi mai ales pentru un 
viitor decent al copiilor noştri.

Dar, în tot acest timp până la Referen-
dum, toţi cei care se opun acestei iniţiative 
vor căuta prin toate mijloacele să 
bagatelizeze acest eveniment, să-i dea un 
substrat politic, arătând spre PSD care a 
susţinut - extrem de târziu! - organizarea 
referendumului cerut de 3.000.000 de 
români.

Media, în special televiziunile, reţelele 
de socializare vor pune în faţa noastră false 
probleme şi argumentări şi nu se vor sfii să 
atace, să umilească, să-i acuze chiar pe cei 
care susţin revizuirea Constituţiei. E 
momentul să nu facem un pas înapoi, să nu 
ne culpabilizăm, să nu ne lăsăm prinşi în 
argumentarea lor „liberală”. 

Veţi auzi multe lucruri în aceste zile. 
Ele nu fac decât să vă mute atenţia de la 
mobilizarea pentru referendum, a dum-
neavoastră şi a celor apropiaţi. Printre altele 
ni se va spune:

✤ Nu este o problemă importantă şi 
urgentă pentru România. Altele, jusţiţia, 
corupţia, dezvoltarea economică, sărăcia, 
violenţa în familie, abandonul copiilor etc, 
etc sunt mai grave. Fals – toate la vremea 
lor, iar rezolvarea unor probleme nu se face 
în dauna altora. Dacă există voinţă politică 
şi ştiinţa de a pune în practică, toate se pot 
aborda şi rezolva.

✤ Forţele politice „nedemocratice” 
susţin din motive de imagine electorală 
această iniţiativă cetăţenească. Fals – 3 ani 
a fost amânat acest referendum, când 
aceleaşi partide aveau majoritatea în par-
lament. Abia acum au făcut posibil acest 
lucru…

✤ Subiectul este irelevant pentru 

România şi pentru societatea românească, 
Coaliţia pentru Familie sau susţinătorii 
Căsătoriei naturale au inventat acest subiect. 
Fals – Iniţiativa a fost luată mai ales ca 
reacţie la faptul că în România au existat, în 
ultimii 12 ani, nu mai puţin de şase iniţiative 
în Parlament pentru legalizarea unor 
parteneriate civile homosexuale care, în 
fapt, acordă persoanelor de acelaşi sex 
privilegii egale căsătoriei. Trei dintre ele 
sunt încă „pe rol”.

✤ Codul Civil deja defineşte Familia şi 
interzice Căsătoria între persoane de ace-
laşi sex. De ce să mai schimbăm Constituţia? 
Fals - Codul Civil este o lege. El poate fi 
schimbat oricând prin votul Parlamentului, 
la presiuni exterioare, chiar contrar voinţei 
oamenilor. În Franţa, acest lucru s-a 
petrecut deşi la manifestaţiile de protest au 
participat peste 1,5 milioane de oameni. 
Pur şi simplu opinia publică a fost ignorată. 
În concluzie: unica modalitate de a proteja 
Familia, în înţelesul său valid, de o 
modificare impusă de factori externi este 
înscrierea definiţiei legale corecte în 
Constituţie.

✤ Căsătoria este o chestiune privată. 
Dacă s-ar legaliza căsătoria între două 
persoane de acelaşi sex, nu i-ar afecta pe 
ceilalţi. Fals - Căsătoria este o instituţie 
publică de importanţă majoră, ca dovadă 
că este menţionată în Constituţie. Ne 
întrebăm care va fi impactul instituţio-
nalizării „căsătoriei” între persoanele de 
acelaşi sex asupra societăţii şi în special 
asupra drepturilor copiilor? Aceasta va 
distruge singura instituţie care este 
construită pe diferenţa dintre sexe şi care 
serveşte dreptul fundamental al copilului 
de a fi crescut de mama sa şi de tatăl său, 
acolo unde acest lucru este posibil.

Deci, nu vă lăsaţi „anesteziaţi” de 
argumente „democratice”, de drepturile 
omului, de toleranţă, de limitarea drep-
turilor minorităţilor şi alte asemenea. 
Scopul acestora este dezarmarea noastră, 
ca să credem că participarea la acest 
Referendum este fie inutilă, fie împotriva 
drepturilor unor minorităţi. Veţi avea 
surpriza să vedeţi că cei din tabăra 
minoritară au multe arme – de la cele 
mediatice, până la cele din justiţie şi 
parlamentare – şi vor profita de slăbiciunea 
noastră pentru a schimba mentalitatea 
sănătoasă a poporului nostru şi a-şi impune 
„doleanţele” în legislaţia românească.

Dar noi, cei care vom merge la vot, avem 
o mare responsabilitate faţă de copiii noştri 
şi climatul moral al societăţii în care aceştia 
vor trăi. Depinde acum doar de noi să nu 
regretăm că nu am făcut, la vreme, ce era 
în mâinile noastre să facem. ❖



Adevărul este altul: din păcate ei 
au amânat mai bine de doi ani 
acest Referendum! Iar iniţiativa 

de modificare a Constituţiei este a ce-
tăţenilor, nu a PSD-ului. Acelaşi demers 
l-au făcut alte 14 state europene. Care au 
înţeles importanţa capitală a modificării 
Constituţiei pentru viaţa lor şi mai ales a 
copiilor lor.

De aceea, vă propun punctul de vedere 
al unui avocat referitor la boicotarea 
mediatică a Referendumului, preluat din-
tr-un articol de pe Activenews, „Avocat 
Ana- Corina Săcrieru: Boicotarea me-
diatică a acestui Referendum înseamnă 
încălcarea esenţială a legii şi sfidarea 
statului de drept”. (Text parţial prescurtat, 
intertitlurile ne aparţin - n.r.)

„Avocatul Ana-Corina Săcrieru spune 
că Referendumul pentru Căsătorie nu 
aduce nicio atingere familiei mono-
parentale sau oricărei alte familii. Aceasta 
se declară surprinsă de boicotul mediatic 
la care este supus acest demers, asumat 
de către forţe născute organic din poporul 
român.

«Demersul iniţiat, organizat şi co-
ordonat de Comitetul de iniţiativă 
cetăţenească pentru revizuirea art. 48 
alin. 1 din Constituţia României a ajuns, 
în sfârşit, la finalitatea democratică 
firească, respectiv la Referendum. 

Acest referendum nu încalcă  
dreptul nici unei persoane

După ce a primit susţinerea a trei 
milioane de români, a Coaliţiei pentru 
Familie, a cultelor creştine şi a societăţii 
civile prin cea mai largă platformă civică 
naţională compusă din 500 ONG-uri, 
respectiv Platforma civică ÎMPREUNĂ, 
iniţiativa civică primeşte acest Referendum, 
adică ceea ce i se cuvenea încă de acum 
peste doi ani, de când Curtea Constituţiona-
lă a avizat-o prin Decizia 580/2016, reţinând 
că nu încalcă dreptul niciunei persoane. 

Boicotarea mediatică a referendumului înseamnă 
încălcarea esenŢială a legii şi sfidarea statului de drept

Nu am terminat bine de redactat articolul din pagina 2 și s-a adeverit deja faptul  
că se va începe un uriaș demers mediatic împotriva Referendumului.  

Boicotarea inițiativei cetățenești este considerată un act de curaj și de înțelepciune 
civică și prin neprezentarea la vot se dă o palmă PDS-ului și lui Dragnea.  

Căci ei, chipurile, au susținut în Parlament această inițiativă.

Pentru că acest Referendum nu este 
împotriva a ceva, ci este pentru ocrotirea 
unei definiţii mai vechi decât legea: iubirea 
întemeietoare dintre un bărbat şi o femeie. 
De aceea, acest Referendum nu aduce nicio 
atingere altui tip de familie, cum ar fi, de 
exemplu, familia monoparentală, pentru că 
ocrotirea definiţiei milenare a căsătoriei a 
însemnat întotdeauna, în mod implicit, şi 
ocrotirea familiei compuse dintr-un părinte 
şi un copil. Tocmai pentru că fiecare copil 
este rodul firescului de a fi al femeii şi al 
bărbatului.

Referendumul ca finalitate a acestei 
iniţiative este de netăgăduit. 

Dificultatea stranie a tergiversării 
de până acum rămâne  

să fie analizată de istorie
Ceea ce surprinde însă la momentul de 

faţă, respectiv un moment cu adevărat 
istoric pentru societatea românească – prin 
anvergura fără precedent a demersului şi 
coalizarea unei forţe într-adevăr demo-
cratice, născute organic din poporul român 
pentru apărarea unor valori esenţiale - este 
regimul mediatic care i se aplică: boicotul 
declarat public de adversarii ei şi susţinut, 

în mod evident, în media.
Un număr de 14 state europene au făcut 

deja, înaintea noastră, acelaşi demers: au 
menţionat în Constituţiile lor că femeia şi 
bărbatul sunt aceia care realizează o 
căsătorie. Aşadar, în concordanţă cu 
celelalte state europene care au înţeles să 
ocrotească această instituţie mai veche 
decât organizarea statală, acest Referendum 
este despre apărarea unui mod milenar de 
vieţuire. Este despre apărarea firescului de 
a fi al femeii şi al bărbatului. Este despre 
apărarea dreptului copiilor de a mai învăţa 
în şcoală despre o mamă şi un tată ca 
temeiuri ale vieţii.

Preţul pentru neimplicarea 
fiecăruia dintre noi acum  

îl vor plăti copiii noştri
Să dovedim şi noi, românii, că ne pasă 

într-adevăr de copiii noştri şi să venim în 
număr cât mai mare la acest Referendum, 
să votăm potrivit conştiinţei noastre. Preţul 
pentru boicotul mediatic este dovada că 
românii sunt desconsideraţi la ei în ţară, 
este încălcarea esenţială a regimului 
democratic într-un stat de drept», a spus 
ea.” ❖

Sfânta Mare Muceniţă Eufimia

Sfânta Eufimia s-a născut la 
Calcedon în ţinutul Bitiniei şi a 
primit cununa muceniciei în 

anul 307. Era o tânără fecioară care îşi 
închinase viaţa lui Hristos. Deci, pârâtă 
fiind că este creştină, a fost supusă la 
multe chinuri, iar mai apoi a fost arsă 
de vie. Biserica o cinsteşte atât la 11 

iulie, când sfintele ei moaşte au făcut 
această minune, cât şi la 16 septembrie, 
ziua ei de mucenicească pătimire.

Cea mai vestită biserică ridicată în 
cinstea ei a fost în Calcedon, în care 
s-au ţinut lucrările celui de-al 4-lea 
Sinod Ecumenic. În zilele împăraţilor 
Marcian şi Pulheria s-a făcut la 
Calcedon Sinod Mare (451) la care au 
participat 630 de Sfinţi Părinţi din toată 
lumea. Ei au osândit erezia lui Dioscor 
şi Eutihie, care spuneau că Hristos a 
avut o singură fire şi o lucrare, nu două 
firi: dumnezeiască şi omenească. 
Atunci, Sfinţii Părinţi au zis ereticilor 
să îşi scrie într-o carte mărturisirea lor 
de credinţă, care urma să fie pusă în 
racla Sf. Muceniţe Eufimia, alături de 
mărturisirea de credinţă a 
dreptcredincioşilor. Şi pecetluind racla 
cu pecete împărătească au pus păzitori, 
iar după trei zile de post şi rugăciune, 
deschizând racla au găsit scrierea 
Sfinţilor Părinţi în mâna dreaptă a 
sfintei, iar pe aceea a ereticilor la 
picioarele ei. ❖



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

Canonizat solemn la 5 octombrie 
2003, are zi de pomenire 22 
septembrie. De loc din apropierea 

Mănăstirii Brazi, s-a născut în prima 
jumătate a secolului al XVII-lea din 
părinţi răzeşi.

La 18 ani intră în mănăstirea Brazi şi 
este călugărit la Mănăstirea Bogdana. 
Datorită vieţii sale duhovniceşti, este 
ales stareţ al Mănăstirii Bogdana, pe 
care a şi reconstruit-o. Evlavios, cu o 
inteligenţă deosebită, cunoscând bine 
Sfânta Scriptură şi Scrierile Sfinţilor 
Părinţi, este ales Episcop în anul 1669 la 

o Diată în care scrie că a ridicat mai multe 
locaşuri pe care le ştie Dumnezeu şi lasă 
toate donaţiile pe care le-a primit de la 
credincioşi pentru mănăstiri, ucenicului 
său, Diaconul Laurenţiu, ca să mai facă 
două mănăstiri. Dar în anul 1694, o hoardă 
de tătari răzleţi pătrund în Mănăstirea 
Brazi, îl chinuie cumplit pe Sfântul 
Teodosie ca să le dea odoarele şi banii, şi, 
neprimind nimic, îi taie capul. Era după 
„Ziua Crucii”. Va fi înmormântat în 
Biserica Sfântul Gheorghe, ridicată de 
Sfântul Teodosie, care în timp se va ruina. 

Abia în anul 1842 osemintele sale vor fi 
dezgropate de Ieroschimonahul Dimitrie, 
stareţul Mănăstirii Brazi, şi reînhumate în 
Peştera de jos, ridicată de primii pustnici 
ai Mănăstirii Brazi, Teofilact şi Sava. 
Atunci se afla acolo şi Cuviosul Antipa de 
la Calapodeşti care va mărturisi: „M-am 
învrednicit a vedea aceste moaşte, eu 
le-am atins şi erau bine mirositoare”. 

Sfântul Teodosie a fost întotdeauna 
cinstit cu evlavie de creştini, iar ca-
nonizarea sa a fost un moment aşteptat. 
Azi Mănăstirea Brazi, refăcută şi 
pictată minunat, adăposteşte moaştele 
sale, care sunt acum la vedere. ❖

Rădăuţi, iar în 1671 în scaunul episcopal 
de la Roman. S-a îngrijit de schiturile, 
mănăstirile şi de săracii eparhiilor.

În 1674 este ales, fără voia lui, Mitropo-
lit al Moldovei, pe scaunul devenit vacant 
prin plecarea  mitropolitului Dosoftei în 
Polonia. Pentru că domnul Moldovei Du-
mitraşcu Cantacuzino pusese bir mare 
asupra moldovenilor dar şi a mănăstirilor, 
Mitropolitul Teodosie îndrăzneşte să-l în-
trebe: „Ce sunt acestea Măria Ta, au 
semeni lui Antihrist?”. Şi domnul mâni-
indu-se îl scoate din scaun cu necinste şi-l 
închide, zice cronicarul Ion Neculce. 
Domnitorul îl pune sub pază la Mănăstirea 
„Sfântul Sava” din Iaşi. 

După un an a fost eliberat, căci se 
întoarce Mitropolitul Dosoftei şi-l scoate 
din închisoare. Sfântul Teodosie se 
retrage la Mănăstirea Brazi. Ridică aici o 
biserică frumoasă, cu hramul Sfântul 
Gheorghe, unde rânduieşte slujbe mo-
nahale de zi şi de noapte. În 1688 a fost 
răpit de apropiaţi ai domnitorului şi dus 
în Ţara Românească, unde a fost întem-
niţat şi chinuit timp de 10 săptămâni din 
cauza unor acuzaţii false.

În anul 1691, Mitropolitul Teodosie face 

sfântul sfinŢit mucenic teodosie de la 
mănăstirea Brazi, mitropolitul moldovei

Arătatu-te-ai, Sfinte Ierarhe Teodosie, sfeşnic pururea luminos  
şi mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai prin slujire şi mucenicie,  

ca o jertfă preacurată aducându-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta,  
rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.

Troparul Sf. Sfinţit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei

Să vă spun o mică istorioară de la 
închisoare. Cineva a fost închis şi a 
stat 20 de ani în închisoare, un tânăr 

îmbătrânit în suferinţe. Într-o anchetă ex-
traordinar de grea, i s-a terminat răbdarea 
şi şi-a pus în gând să găsească un mijloc ca 
să-şi curme viaţa. Şi-a adus aminte, însă, că 
în tinereţe, când era liber, bunica îi spunea: 
„Când ai un necaz mare, să te rogi Maicii 
Domnului!”. Şi-a adus aminte de acest 
lucru, şi spunea el: „Către Mântuitorul 
n-aveam curajul să mă rog – pentru că 
avusese şi tânărul acesta greşelile lui –, dar 
către Maica Domnului, care a fost şi ea 
pământeană ca şi noi, m-am rugat! Scurt.

O rugăciune la disperare: Maica Dom-
nului, nu mai pot suporta durerile şi 
presiunile care mi se fac aici! Ajută-mă! Se 
ruga în celulă. Şi peste câteva clipe vede 
intrând prin uşa înaltă a celulei o făptură în 
alb, cu un Prunc în braţe: „M-ai chemat! Am 
să te ajut. Fii în pace!” şi a plecat mai departe. 
Nu l-au mai chemat după aceea la anchetă. 
L-au mutat într-un alt loc, la Polul Nord 

undeva, şi toată viaţa lui de după aceea – că 
a trăit încă mulţi ani în închisoare – a avut o 
viaţă foarte liniştită în sufletul lui, deşi 
suferinţele din afară erau destul de grele din 
când în când. Maica Domnului l-a ajutat în 
momentul următor după rugăciunea sa.

Această întâmplare o ştiu de la cel care a 
păţit-o. El mi-a spus-o. Şi în închisoare nu 
se minte! În închisoare spune fiecare ce are 
curat în inima lui. Mi-a spus bietul om ce a 
păţit şi cum i s-a rezolvat problema lui. 
(Arhim. Ioanichie Bălan, „Ne vorbeşte 
Părintele Sofian”) ❖

Când ai un necaz mare să te rogi la Maica Domnului

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 16-23 SEPTEMBRIE 2018
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 16 septembrie  0800-1200 Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui 
  Hristos) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 19 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 21 septembrie  0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 22 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1800-1830 Vecernie
Duminică 23 septembrie 0800-1200 Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) - Utrenia, Sfânta 
  Liturghie


