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Duminica a 20-a După Rusalii
(Învierea fiului văduvei din Nain)
(†) Sf. Mari Mc. Serghie și Vah;  

Sf. Mc. IulIan preotul, 
cheSarIe dIaconul  

și Polihronie

dacă eşti cu Dumnezeu sau împotriva 
Lui. Nu ştii ce să faci? Ascultă de 
Biserică. Ea te va lumina. Pentru că Ea 
este temelia şi stâlpul adevărului. Iată 
ce spune Dumnezeu: „Pun înaintea ta 
viaţă şi moarte, binecuvântare şi bles-
tem. Alege viaţa ca să trăieşti.”

Prezintă-te la votul adevărului şi al 
normalităţii. Nu este un vot politic. E 
lupta noastră, a Bisericii. Noi românii 
am trecut prin momente grele în istoria 
noastră, dar Dumnezeu ne-a ajutat. Noi 
suntem ţara lui Brâncoveanu, ţara sfin-
ţilor şi avem o istorie încărcată, scrisă 

de înaintaşii noştri cu sângele vărsat. 
Dumnezeu ne-a apărat, iar noi trebuie 
să ne spunem deschis şi plenar hotărârea 
de a vota normalitatea, indiferent cât 
ne-ar costa. Dacă cineva m-ar întreba 
cum va ieşi acest vot, aş răspunde încă 
de pe acum: va fi un vot în favoarea 
normalităţii în proporţie de 98%.  
De ce? Pentru că în proporţie de 98% 
ne-am declarat popor al lui Dumnezeu. 
Haideţi să dovedim prin fapte, nu prin 
vorbe. Dumnezeu să ne ajute să ieşim 
biruitori! ❖

Părintele Dinu

Sunt sigur că toţi vor înţelege că 
suntem în momentul cel mai 
important de la Revoluţie în-

coace. Au înţeles şi călugării şi călu-
găriţele acest moment. Şi ei vor merge 
cu noi la vot. Ca pe vremea Sfântului 
Ioan Gură de Aur. Atunci mii de 
călugării au ieşit din pustietăţi, din 
peşteri şi din munţi ca să apere cetatea 
lui Dumnezeu. Şi acum miile de 
călugări şi călugăriţe vor ieşi cu noi la 
vot, căci împreună suntem poporul lui 
Dumnezeu.

Să ne înţelegem, noi nu avem nimic 
cu homosexualii, noi luptăm împotriva 
păcatului homosexualităţii. Pe homo-
sexuali avem poruncă să-i iubim, dar 
homosexualitatea este un păcat strigător 
la cer. Noi nu mergem să votăm 
împotriva cuiva, noi mergem să apărăm 
normalitatea. Dacă nu vom merge, va 
urma ceea ce nu vă vine să credeţi. 
Uitaţi-vă în curţile vecinilor noştri din 
Occident, câte anormalităţi şi-au in-
trodus în lege ca să justifice păcatul şi 
să-L elimine pe Dumnezeu din 
Constituţia lor!

Trebuie să ieşim cu toţii la vot. Este 
un moment al adevărului. Acum se va 
vedea ce avem în noi, înger sau demon. 
Acum se vede dacă suntem cu Dum-
nezeu sau cu dracul. Dumnezeu s-a 
pronunţat odată, clar şi definitiv, îm-
potriva homosexualităţii. A nimicit 
cetăţile Sodoma şi Gomora ca să fie 
pildă răutăţilor viitoare. De ce? Pentru 
că nu mai făceau copii şi au vrut să-L ia 
pe Dumnezeu martor la păcatele lor.

Şi dacă Dumnezeu S-a pronunţat, 
noi trebuie să stăm nepăsători? Prezenţa 
la vot este obligatorie. Cine nu merge 
este un laş şi un trădător. Însăşi 
neprezentarea la vot este un păcat 
strigător la cer. Acum se va vedea clar 

Cuvânt către sufletul  
poporului lui Dumnezeu

Biserica a luptat  
pentru a lămuri  

un articol confuz  
din Constituţie  

prin care se spunea  
că o căsătorie  

se face între soţi.  
Acum trebuie  

să revenim,  
să spunem clar: 

căsătoria  
se face între  

un bărbat  
şi o femeie. 

Trebuie să votăm 
normalitatea.  

Este ciudat să cheltui  
atâţia bani ca să votezi 

normalitatea,  
dar aici am ajuns!  

Atâta vreme  
cât sunt bărbat  

şi spun că sunt femeie,  
nu mai sunt normal,  

sunt nebun. 

trebuie să mergem să lămurim lucrurile.

referendumul din 6-7 octombrie 2018, dedicat familiei,  
este de interes naţional.  



Revizuirea este inutilă deoarece Codul Civil reglementează 
căsătoria bărbat–femeie.

ÎN REALITATE: Codul civil se poate schimba oricând în Parlament. 
Constituționalizarea condiției sexului opus previne o schimbare 
facilă a legii și impune, pentru o eventuală modificare viitoare 
favorabilă căsătoriei homosexuale, acordul exprimat de popor 
printr-un alt Referendum.

Revizuirea este gravă, pentru că atacă/restrânge drepturile 
homosexualilor

ÎN REALITATE: Întrucât nu există în România un drept la căsătorie 
cu o persoană de același sex, consacrarea constituțională a acestei 
interdicții preexistente nu restrânge nimic și nu atinge vreun drept 
al homosexualilor.

Homosexualii nu au cerut legalizarea homo-căsătoriei, deci nu 
există un temei pentru Referendum.

ÎN REALITATE: Grupuri activiste au afirmat deja gay marriage ca 
obiectiv și s-a încercat la CCR recunoașterea căsătoriilor gay 
încheiate în alte state. Apoi, dacă activiștii LGBT+ nu doresc 
legalizarea căsătoriei homosexuale, de ce se opun unei inițiative 
care blochează ceva ce ei oricum nu doresc?

Referendumul nu este un instrument care să îndeplinească 
standardele democrației liberale.

ÎN REALITATE: Referitor la chiar chestiunea în discuție s-au 
organizat referendumuri în SUA (anii 2003-2004), în Irlanda (2016) 
și o consultare populară în Australia (2017). Dacă s-a organizat la 

ei, de ce nu s-ar putea și la noi?
Este referendumul lui Dragnea și al politicienilor corupți.
ÎN REALITATE: Dragnea și Tăriceanu au luat act, ca notarul, de 

inițiativa cetățenească declanșată de CpF. Să nu uităm totuși că 
PSD a votat la Bruxelles mereu agenda LGBT+. Acesta este 
referendumul pe care cei 3.000.000 de cetățeni români l-au con-
vocat! Revizuirea a fost de fapt declanșată de CpF în toamna 2015, 
când premier era Victor Ponta și a fost înregistrată în Parlament în 
mai 2016, când premier era Dacian Cioloș. Abilitatea sau inabilitatea 
unui politician de a profita de pe urma Referendumului nu dele-
gitimează revizuirea.

DA: Referendumul este un exercițiu democratic benefic întregii 
societăți

Toți cetățenii vor câștiga după acest Referendum. Inclusiv cei 
care îl contestă.

„Pentru ca adevărurile vechi să-și păstreze înțelesul în mintea 
oamenilor, ele trebuie reafirmate în limbajul și conceptele generațiilor 
succesive.” (F.A. Hayek - Constituția libertății)

Iisus Hristos nu S-a pronunțat în problema homosexualității, prin 
urmare nici noi nu trebuie s-o facem.

ÎN REALITATE: Iisus Hristos a susținut întotdeauna normalitatea 
definită de Dumnezeu la creație. Prima familie a fost formată din 
Adam și Eva, nu din Gheorghe și Ion. Mai mult, în Evanghelia după 
Matei 19:4, Iisus afirmă: „N-ați citit că Acela Care i-a făcut de 
la-nceput, BĂRBAT și FEMEIE i-a făcut?”

De ce Voi spune „DA” lA referenDum?

PENTRU CĂ AM o MIE DE MoTIVE șI DE ARGUMENTE. PENTRU CĂ SUNT UN CETĂțEAN CU DREPTURI șI oBLIGAțII 
șI VREAU CA ACESTEA SĂ FIE RESPECTATE DE ToțI oAMENII ACESTEI țĂRI. PoRUNCĂ AM DE LA MâNTUIToRUL  
SĂ-MI IUBESC APRoAPELE. șI ASTA FAC: ÎL IUBESC șI-L ÎNțELEG. DAR ÎNTâI DE ToATE, UITâNDU-MĂ LA țĂRILE  

CE AU ADoPTAT CĂSĂToRIA ÎNTRE PERSoANELE DE ACELAșI SEx, AM VĂzUT CLAR CoNSECINțELE NEFASTE  
ALE ACESTEIA ÎN SoCIETATE șI BISERICĂ. CUTIA PANDoREI oDATĂ DESCHISĂ ATRAGE ÎN LANț UN VAL  

DE REVENDICĂRI ALE ACTIVIșTILoR HoMoSExUALITĂțII CARE LIMITEAzĂ DREPTURILE FIREșTI ALE oAMENILoR.  
DE ACEEA, ExPLICĂM FALSELE AFIRMAţII ALE CELoR CARE SE VoR ÎMPoTRIVA ACTUALULUI REFERENDUM.



Apropiindu-se de cetatea Nain, Hristos 
Domnul întâlneşte chiar la poarta 
cetăţii un cortegiu mortuar. O femeie 

văduvă ajunsă la ani bătrâneţii, îndurerată şi 
cu lacrimile neuscate de pe obrajii ei, îşi 
ducea spre groapă unicul ei fiu care murise, 
singurul sprijin şi nădejdea bătrâneţelor ei. 
Mulţi din cetate erau împreună cu ea în acest 
ceas de încercare şi durere, străduindu-se să-i 
aducă mângâiere în necazul prin care trecea. 
Domnul nu trece nepăsător pe lângă ea. El a 
venit ca să şteargă lacrimile de pe feţele 
îndurerate şi să ia asupra Sa încercările 
noastre. Se apropie de cortegiu şi înţelegând 
ca nimeni altul zbuciumul şi durerea acestei 
femei văduve, îi spune: „Nu plânge!”. Cor-
tegiul s-a oprit, iar Mântuitorul se atinge de 
sicriu şi în mod surprinzător pentru cei aflaţi 
acolo zice cu glasul său dumnezeiesc: „Tinere, 
ţie îţi zic, scoală-te!“ (v. 14). Porunceşte celui 
mort şi aflat în drum spre groapă să revină la 
viaţă.

Şi poate să facă aceasta pentru că este 
Dumnezeu, stăpân al vieţii şi al morţii. 
Cuvântul Domnului devine îndată faptă, cel 
mort înviază, vorbeşte, se ridică din sicriu, 
iar Hristos îl încredinţeaza mamei sale 
îndurerate. Aceasta retrăieşte în aceste clipe 
bucuria nesperată a învierii din morţi a 
propriului ei fiu. Toţi cei prezenţi au rămas 
uimiţi de cele întâmplate şi slăveau pe Dum-
nezeu zicând că „un proroc mare s-a ridicat în 
mijlocul lor”.

Minunea săvârşită de Mântuitorul în 
cetatea Nain ne arată că este Dumnezeu 
adevărat, că are putere dumnezeiască să 
tămăduiască boli şi suferinţe, să alunge 
demonii şi să învieze pe cei morţi. Ca un 
părinte milostiv El e aproape de cei în 
suferinţă, de cei încercaţi de necazuri. El 

compătimeşte cu noi şi ne schimbă durerea în 
bucurie şi deznădejdea în speranţă. Reţinem 
că învierea relatată în evanghelia de astăzi, 
precum şi minunea Învierii fiicei lui Iair în 
Capernaum, a lui Lazăr în Betania, au 
preînchipuit sau prevestit minunea Învierii 
lui Hristos din morţi după răstignirea şi 
moartea Sa pe cruce. Chiar dacă minunile 
acestea au fost readuceri la viaţa aceasta 
trecătoare, ele ne arată că omul este destinat 
vieţii, că este chemat să dobândească viaţa 
cea nouă şi veşnică în comuniune cu 
Dumnezeu şi cu Sfinţii Săi, întru împărăţia 
Sa. Această viaţă nouă ne-a adus-o Hristos 
prin Învierea Sa din morţii, El făcându-se 
„începătura învierii celor adormiţi” după 
cum zice Sfântul Apostol Pavel.

Hristos este Învierea şi Viaţa şi a adus lumii 
şi tuturor celor care cred în El viaţa cea veşnică 
a împărăţiei Sale. Cu moartea Sa, El a biruit 
moartea şi păcatul şi Întru învierea Sa ne ridică 
din stricăciune în nestricăciune, de pe pământ 
la cer şi ne dă slava vieţii celei noi. 

Evanghelia de azi este totodată şi un mesaj 
pentru cei tineri, adesea debusolaţi, fără 
modele autentice în viaţa lor, căzuţi de multe 
ori în vraja amăgitoare a patimilor sau a unor 
ideologii care le distrug viaţa şi viitorul. 
Hristos îi cheamă la Sine, vrea să-i „învieze 
din morţi” ca pe tânărul din evanghelia de 
azi. Hristos vrea să le schimbe viaţa în bine - 
desigur dacă şi ei vor - să le arate că adevărata 
împlinire a omului, şi a tânărului desigur, 
este aproape de Hristos, în comuniune cu 
Dumnezeu şi cu Biserica Sa, trăind învăţătura 
cea dătătoare de viaţă pe care Mântuitorul a 
adus-o lumii întregi. Numai în comuniune cu 
Ziditorul său omul se poate ridica cu adevărat 
în împărăţia vieţii veşnice. Amin!

Părintele Eugen Moraru 

DuminicA înVierii  
fiului VăDuVei Din nAin

Minunea Învierii fiului văduvei din cetatea Nain, istorisită de Sfântul Luca în Evanghelia 
Duminicii de azi ne arată, pe de-o parte, puterea dumnezeiască a Mântuitorului Hristos, 

că El este Dumnezeu adevărat, Cel întrupat pentru mântuirea noastră,  
iar pe de altă parte, ne descoperă marea Sa iubire milostivă față de cei aflați în suferință, 

compătimind cu ei și aducând în locul durerii și întristării bucuria Învierii din morți.

Întrebarea  
de la Referendum

Cetăţenii care participă la referendum 
au dreptul să se pronunţe prin „DA” 
sau „NU” la următoarea întrebare 

înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de 
acord cu legea de revizuire a Constituţiei 
României în forma aprobată de Parlament?”. 
Întrebarea care se va găsi pe buletinul de 
vot nu conţine nici un fel de „portiţă secretă” 
şi nu este un „cal troian”. Există o singură 
lege de revizuire a Constituţiei votată de 
Parlament. Acea lege clarifică definiţia 
Căsătoriei între un bărbat şi o femeie la 
articolul 48, aliniatul 1 al Constituţiei:

„Art. I. - Alineatul (1) al articolului 48 
din Constituţia României, revizuită prin 
Legea nr. 429/2003, aprobată prin refe-
rendumul naţional organizat în zilele de 
18-19 octombrie 2003 şi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
767 din 31 octombrie 2003, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: (1) Familia se 
întemeiază pe căsătoria liber consimţită 
între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea 
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea pă-
rinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi 
instruirea copiilor.”

Apoi, se spune limpede la Art. II: 
„Revizuirea Constituţiei se supune aprobării 
prin referendum, organizat potrivit dis-
poziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţia 
României, republicată. Această lege a fost 
adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, 
cu respectarea prevederilor art. 151 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată.”

Deci, românii cu drept de vot sunt chemaţi 
să aprobe prin referendum această Lege 
adoptată de Parlament. Votând „DA” ce-
tăţenii îşi vor da acordul pentru modificarea 
art. 48 alin. (1) (schimbarea termenului de 
„soţ” cu sintagma „un bărbat şi o femeie”). 
Votând „NU” termenul de „soţ” nu va fi în-
locuit cu sintagma „un bărbat şi o femeie”.

Aşadar, puneţi cu încredere ştampila pe 
„DA”!



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

De 29 de ani  
familia din spaţiul românesc  

este supusă unor grele încercări.  
Migraţia forţei de muncă, divorţul, abandonul 

familial, noile paradigme de import  
impuse de societăţile postmoderniste, 
parteneriatele civile, lipsurile, sărăcia  

au aruncat familia într-un impas  
din care doar întoarcerea la principiile 

sănătoase de viaţă, pe care le-am moştenit  
şi de care cei mai mulţi dintre noi  
au beneficiat ne mai poate salva.

Să nu lăsăm tăvălugul scăpat de sub 
control al istoriei recente să ne 
niveleze conştiinţele, să facem apel 

la raţiune, să gândim matur, să nu aruncăm 
în derizoriu familia, ca instituţie fun-
damentală a omenirii, doar pentru a reduce 
în felul acesta natalitatea mondială ce, 
conform statisticilor, creşte alarmant, sau 
pentru a încuraja excesul şi dorinţa unei 
minorităţi de a ieşi din tiparele normalităţii, 
or, mai grav, pentru a câştiga la schimb 
aparente beneficii prin integrarea în 
structurile politice mondiale! Prin decizia 
noastră, exprimată liber la Referendumul 
din 6-7 octombrie să asigurăm continuitate 
principiilor strămoşeşti şi să demonstrăm 
totodată că ştim să alegem din patrimoniul 
valorilor europene şi mondiale ceea ce este 
frumos şi înălţător, promovând valorile 
definitorii pentru oamenii de pretutindeni 
şi dintotdeauna. Acestea sunt cele care arată 
frumuseţea firii noastre umane şi nobleţea 
prezenţei scânteii divine în noi.

Să nu fim egoişti gândind doar la ceea ce 
ne priveşte pe noi, să nu fim nepăsători, 
indiferenţi sau neutri la cum este înţeleasă 
ideea de căsătorie în societatea contempora-
nă şi la cum se încearcă impunerea diferitelor 
alternative de vieţuire în comun. Nimic nu 
poate înlocui dragostea unei mame, care se 
jertfeşte aducând pe lume şi crescând un 
copil! Dacă noi ne-am bucurat de acest drept 
şi privilegiu, să ne gândim şi la generaţiile 
viitoare, la bucuria şi fericirea copiilor încă 
nenăscuţi, la dreptul la normalitate, garantat 
de însăşi natura umană.

Votând, transmitem un gând şi celor care 
conduc destinele acestui neam, îndemnân-
du-i să ocrotească familia şi pe prunci prin 
legi bine întocmite, care să protejeze 
căsătoria dintre bărbat şi femeie, să-i ofere 
siguranţă, perspectivă şi sprijin.

Vă îndemnăm să votaţi la Referendumul 
din 6-7 octombrie având în minte că vocaţia 
omului creat de Dumnezeu este de a deveni, 
la rându-i, creator, dătător de viaţă trupească 
sau spirituală. Fiecare dintre noi este rodul 
firesc al familiei bazate pe uniunea liber 
consimţită dintre un bărbat şi o femeie, iar 
fiecare om pe care femeia, în calitate de 
mamă, îl aduce pe lume este menit să devină 

voteze pentru clarificarea definiţiei căsă-
toriei în Constituţie. Consider că avem 
această datorie sfântă de a ne prezenta şi de 
a ne declara identitatea, de a ne mărturisi 
credinţa, de a ne exprima şi apăra valorile. 
Prin acest vot nu apărăm ceva abstract! 
Apărăm însuşi faptul de a fi om! Apărăm 
însăşi putinţa de a fi om, prin zămislire şi 
naştere! Apărăm copiii, salvându-le pu-
ritatea, inocenţa!

Ce răspundere uriaşă avem faţă de moşii 
şi strămoşii noştri, care s-au jertfit şi au 
murit pentru noi, faţă de părinţii care ne-au 
zămislit, născut şi crescut, faţă de chipul lui 
Dumnezeu din noi înşine şi din copiii 
noştri!

Îmi îndrept gândul bun şi către tinerii 
noştri de pretutindeni. Dacă referendumul 
va fi organizat pe 7 octombrie, după cum 
s-a spus, atunci ziua votului va fi în 
Duminica Învierii tânărului din Nain. 
Tinerii noştri se află şi ei în moment de 
cumpănă. Se află înaintea unei alegeri între 
o cultură a vieţii, a afirmării şi a jertfei faţă 
de celălalt şi o cultură a morţii, a negării şi a 
folosirii celuilalt prin silnicie şi manipulare. 
„Tinere, zic ţie, scoală-te!”, răsună Cuvântul 
Vieţii. Deschide-ţi urechile, iubite tinere, şi 
auzi-L pe Domnul care te cheamă şi te ridică 
din moarte la viaţă! (Preasfinţitul Macarie, 
Episcop al românilor ortodocşi din Europa 
de Nord) ❖

partener de dialog cu Dumnezeu, împreună 
lucrător la înfrumuseţarea lumii şi la 
perpetuarea vieţii. (IPS Ioachim, Arhi-
episcop al Romanului şi Bacăului)

Dumnezeu şi-a desăvârşit creaţia după ce 
a făcut omul, după ce a făcut „bărbat şi 
femeie” (Facerea 1, 27). Teologul contemporan 
John Behr arată că „a fi bărbat şi femeie este 
ceva propriu şi unic făpturii numită om.”

Această de Dumnezeu binecuvântată şi 
creată binaritate a genului stă la baza că-
sătoriei, care face parte din planul Lui 
pentru mântuirea întregului Adam. „Creş-
teţi şi vă înmulţiţi” este doar o parte din 
acest plan, căci taina căsătoriei „mare este” 
(Efeseni 5, 32), într-atât de mare, încât cei 
doi care se însoţesc devin „un trup” (Matei 
19, 6). De aceea, Mântuitorul Însuşi ne 
spune că „ce a împreunat Dumnezeu, omul 
să nu despartă.” (Matei 19, 6). Binaritatea 
genului şi căsătoria sunt daruri ale lui 
Dumnezeu pentru noi, însă sunt şi izvor de 
datorii sfinte. Cine se luptă să despartă şi să 
desfiinţeze această binaritate care constituie 
omul şi această mare taină care este 
căsătoria, se face luptător împotriva pla-
nului lui Dumnezeu pentru noi. Desfiinţând 
binaritatea genului şi căsătoria, desfiinţăm 
omul!

De aceea, cu dragoste şi nădejde, îndemn 
pe toţi cei care preţuiesc ce este mai bun şi 
mai înalt în om, să vină la referendum şi să 

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 7-14 OCTOmBRIE 2018
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 7 octombrie  0800-1200 Duminica a  20- după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 10 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 12 octombrie  0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 13 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1800-1830 Vecernie
Duminică 14 octombrie  0800-1200 Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea 
  Ecumenic) - Utrenia, Sfânta Liturghie

frumuseţeA fAmiliei ieri, Azi şi mâine


