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Cu speranţe  
la înCeput de an şColar

Mulţumiri
Mulţumim celor care cu multă dărnicie 

au răspuns la apelul nostru făcut cu ocazia 
deschiderii noului an şcolar. În urma 
apelului nostru s-au strâns 72 de ghiozdane 
dotate toate cu rechizite necesare elevilor.

Dumnezeu să răsplătească fiecăruia 
pentru această binefacere şi să dăruiască 
copiilor noştri minte luminată, spor în tot 
lucrul bun şi mai ales creştere duhovni-
cească. Ei reprezintă viitorul şi asupra lor 
să ne aplecăm cu mai multă afecţiune şi 
implicare.

Pentru noi acest apel a fost încă o lecţie 
de rară frumuseţe pornită de la fiii bisericii 
de aproape şi de departe. Ei sunt sufletul 
Bisericii lui Dumnezeu pentru care ne 
rugăm mereu numindu-i binefăcători şi 
ostenitori. Dumnezeu să le răsplătească 
boiereşte aşa cum numai El ştie să o facă.

Tuturor elevilor şi cadrelor didactice 
care păşesc cu speranţe în noul an şcolar 
le urăm multe împliniri! ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Şi astăzi Biserica se ocupă de educaţie şi 
face cultură, iar în şcoală religia este o 
materie care formează caractere, 

dezvoltă perspective spirituale şi întăreşte 
suflete. Începutul de an şcolar deschide noi 
perspective pentru educaţia copiilor şi 
tinerilor. Familia, împreună cu familia cea 
mare, comunitatea parohială, pun în centrul 
preocupărilor lor copiii: ei sunt în egală 
măsură moştenirea şi viitorul nostru. Ca 
oameni, ca Biserică, ca neam. Deşi informaţia 
este peste tot şi nimeni nu poate spune că nu 
are acces la ea, cu toate acestea educaţia nu 
poate fi făcută decât prin oameni, prin 
formatori, fie ei părinţi, profesori sau preoţi.

Începem un an şcolar nou cu speranţe şi 
cu dorinţa ca vlăstarele noastre să aibă parte 
de o educaţie care să-i transforme în tineri 
calificaţi profesional, dar şi în oameni cu 
largi perspective culturale, morale şi re-
ligioase. Şi de aceea ne bucurăm când ei 
încep şcoala, când se străduiesc să-şi asculte 
dascălii şi părinţii, când în ei înşişi în-
mugureşte dorinţa de a citi, a învăţa, a 
cunoaşte. Şi asta nu pentru că îi împinge de 
la spate profesorul, îi obligă părintele sau îi 
vrea societatea educaţi. Ci pentru că şcoala, 
familia, Biserica au făcut ce trebuie ca ei 
să-şi dorească să înveţe.

Într-o societate cu multe tare, sistemul 
educaţional românesc suferă profund. Pe de 
o parte numeroasele reforme de care a avut 
parte debusolează învăţământul, pe de altă 
parte lipsa perspectivelor pentru tânăra 
generaţie îi fac pe mulţi participanţi la 
procesul educaţional să fie la un nivel 
minim în şcoală sau, mai rău, să părăsească 
de multe ori şcoala din cauza lipsurilor 
materiale. Şi să nu-i uităm pe cei ai căror 
părinţi sunt în străinătate, pentru ei inte-
grarea şcolară este şi mai grea.

Nu întâmplător biserica Şerban Vodă se 
implică filantropic şi educaţional în pre-
gătirea şi susţinerea copiilor. Iar în 
activitatea lor misionară, preoţii parohiei 
noastre nu uită să ne îndemne pe fiecare 

dintre noi să luăm aminte la nevoile fa-
miliilor nevoiaşe care-şi trimit cu greu 
copiii la şcoală. Să-i ajutăm oferindu-le o 
hăinuţă sau încălţări, rechizite sau cărţi. 

Biserica s-a implicat, cu ajutorul unor 
dascăli inimoşi şi profesionişti, în acordarea 
de meditaţii gratuite pentru copiii de vârstă 
şcolară. Începând de la clasele primare, 
cadrele didactice au jertfit din timpul liber 
pentru a acorda meditaţii la materii de bază. 
Credem că şi anul acesta va fi la fel. Mai 
ales sperăm că efortul comun al dascălilor, 
copiilor şi părinţilor va fi în beneficiul 
elevilor, care vor răspunde mai bine  la 
examene şi vor fi mai bine pregătiţi pentru 
şcoală şi viaţă.

Le urăm tuturor, elevi şi profesori, un an 
nou şcolar mai bun. Le mulţumim cadrelor 
didactice care fac meditaţii pentru ajutorul pe 
care îl dau copiilor noştri. De asemenea, îi 
aşteptăm pe elevi şi profesori să fie prezenţi în 
biserică la Sfânta Liturghie şi la evenimentele 
culturale organizate de biserică sau de şcoală 
împreună cu biserica Şerban Vodă. (M.B.) ❖

Astăzi, de praznicul Naşterii Maicii Domnului, cei prezenţi la Sfânta Liturghie,  
tineri şi vârstnici, parcă ne pregătim toţi pentru şcoală: una a împărtăşirii cuvântului  

lui Dumnezeu, şi alta a educaţiei şi culturii. Pentru că ele oricum au fost din zorii 
creştinismului preocupări ale Bisericii care s-au întrepătruns.

Duminica Dinaintea Înălțării 
Sfintei cruci

(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
(†) Naşterea Maicii Domnului

S U P L I M E N T
 



valul de sentimente, de trăiri pe care încă 
le aveau. Cu fiecare dintre ei se petrecuse 
o minune. Fiecare a „primit” ceva în acest 
pelerinaj: L-a întâlnit pe Dumnezeu, a 
simţit ocrotirea şi ajutorul sfinţilor, s-a 
descoperit pe sine, mai bun, mai rău decât 
se ştia. Şi-a pus întrebări, a trăit emoţii şi 
sentimente diverse, a plâns, a râs, s-a 
simţit copleşit, s-a simţit nevrednic, a 
simţit sfinţenia locurilor şi greutatea 
istoriei în acele locuri. O istorie a Mân-
tuirii. Care ne cheamă pe toţi să facem 
parte din ea.

Căci suntem plămădiţi nu pentru 
această lume, hai să spunem nu 
numai pentru această lume. Chemaţi 

suntem la vieţuire mai înaltă, să facem loc 
în noi dumnezeirii şi să ne asemănăm 
sfinţilor. Domnul ne cheamă la desăvârşire.

Şi de aceea noi dorim atât de mult să ne 
adăpăm din izvorul veşniciei. De aceea 
plecăm din când în când în căutarea lui 
Dumnezeu: pelerini spre mănăstiri şi 
locuri sfinte. Şi când sufletul este pregătit, 
plecăm spre locurile în care Domnul 
Hristos Şi-a trăit viaţa pământească: unde 
S-a întrupat, a predicat, a făcut minuni, a 
pătimit pentru păcatele noastre, a fost 
răstignit, a înviat şi S-a înălţat la ceruri.

Cel puţin o dată în viaţă trebuie să 
ajungi acolo. Aşa au făcut şi tinerii noştri 
pelerini, care, în perioada 20-27 august 
2019, au plecat împreună cu părintele 
Cristian Filiuţă şi părintele Adrian Chiriţă 
într-un pelerinaj în Israel şi Iordania. Au 
zburat, la propriu şi la figurat, spre acele 
locuri. 

Ce a fost special în acest pelerinaj? Un 
număr mare de tineri, aproximativ 20, 
mulţi din parohia noastră. Unii dintre ei 
nu erau prima oară în Ţara Sfântă, ba chiar 
la a treia lor călătorie. Dar toţi s-au întors 
complet schimbaţi din această călătorie pe 
care aş numi-o iniţiatică, plină de revelaţii, 
pe măsura deschiderii fiecăruia dintre ei.

I-am văzut pe aceşti tineri în pozele 
făcute de ei, în filmuleţe şi am schimbat 
cu câţiva dintre ei mesaje în timpul 
călătoriei şi după terminarea ei. Am trăit, 
de aici din ţară, alături de ei emoţia 

întâlnirii cu locurile sfinte: Tabor, Cana 
Galileii, Nazareth, Marea Galileii, Mun-
tele Fericirilor, Tabga, Iordan, Ierusalim, 
Ierihon, Hozeva, Carantania, Ein Karem, 
Bethleem... Au trecut şi în Iordania, unde 
au ajuns la vestita Petra, dar şi pe Valea lui 
Moise.

Cu o parte dintre tineri m-am întâlnit şi 
după ce s-au întors acasă. Pot să vă spun 
că erau şi mai minunaţi, şi mai fericiţi 
decât erau în filme, poze, mesaje! Iar toată 
bucuria lor o împărţeau tuturor celor care, 
cu inima curată, primeau necondiţionat 

ATUNcI câNd dUMNEzEU 
ESTE IUbIrE...

Nu, nu-i nici o îndoială, Dumnezeu este iubire în fiecare clipă! Pentru toți și pentru toate.  
Dar cel mai adesea noi nu-L vedem și nu-L simțim. Și atunci, un gol din inima noastră ne îndeamnă 

să mergem până la capătul lumii pentru a-L găsi pe Cel Veșnic, pe Cel Bun, pe Cel Atotputernic.



Cuvântul meu ar vrea să fie mult mai 
lung. O mie de lucruri v-aş spune despre 
această călătorie pe urme evanghelice! 
Dar din păcate spaţiul tipografic nu ne 
îngăduie. Cu toate acestea, rugând pe 
tinerii mei prieteni să mă ierte, vă voi 
împărtăşi momentan doar câteva lucruri 
trăite de ei. 

Aş începe cu faptul că toţi s-au simţit 
ca o familie, de la cel mai tânăr pelerin 
până la cel mai în vârstă. Că mai tot timpul 
au râs, s-au bucurat împreună. Şi mai ales 
s-au considerat privilegiaţi că au avut în 
părintele Cristian Filiuţă nu numai un 
ghid excelent, cu măsură şi cunoştinţe 
temeinice, organizator perfect al tuturor 
activităţilor. Toţi l-au simţit nu numai ca 
un conducător al grupului, dar mai ales ca 
un adevărat părinte. Şi în aceeaşi măsură 
părintele Cristian a mărturisit că acest 
pelerinaj a fost de departe cel mai frumos 
pe care l-a coordonat. Mai ales că s-a 
simţit ca într-o familie. Tot grupul a fost o 
familie.

Mulţumirile pe care tinerii le-au adresat 
părintelui Cristian au fost adesea umbrite 
de emoţii, chiar şi de lacrimi uneori. De 
ce? Pentru că au avut parte de ceva care 
le-a schimbat şi împlinit sufletul. 

De aceea, îndrăznesc să vă citez din 
scrisoarea de mulţumire adresată de Ana 
să-i spunem - pentru că nu am acordul ei 
să-i dau numele -  părintelui Cristian: 
„Prea puţine şi sărace sunt cuvintele ca să 
descrie fericirea pe care am aflat-o la 
Locurile Sfinte. În aceeaşi măsură, nu 
cred că pot să explic oamenilor care nu au 
văzut aceste locuri, cât de frumos şi câte 

trăiri se simt aici. Îndrăznesc să încerc. 
Am mai fost în multe şi speciale pelerinaje, 
deci am plecat cu aşteptări mari de la 
experienţa aceasta, dar au fost depăşite. 
Cu mult! De la dumneavoastră am apre-
ciat mai ales dragostea vădită, excelentul 
management al activităţilor, pregătirea 
deosebită a informaţiilor prezentate, 
smerenia şi munca neobosită. Dintre mo-
mentele care s-au instalat permanent în 
sufletul meu aş vrea să amintesc ru-
găciunile, cântările colective făcute în 
locurile foarte însemnate, noaptea de 
priveghere de la Mormântul Sfânt şi 
Mănăstirea Hozeva. Toate au fost însă de 
neuitat.

Vă mulţumesc din suflet şi îi mulţumesc 
bunului Dumnezeu pentru că v-a trimis ca 
îndrumător în pelerinajul vieţii noastre.”

Impresionant, nu? Aceştia sunt tinerii 
care au plecat în pelerinaj. De ce s-au 
întors încărcaţi de atâtea binecuvântări 
cereşti? Pentru că au suflete curate, sunt 
avizi de Dumnezeu şi cuvântul Său şi 
pregătiţi să trăiască în continuare în 
Dumnezeu în toate momentele vieţii lor. 
Da, ei au simţit iubirea lui Dumnezeu. Şi 
când o simţi, o trăieşti dar o şi dăruieşti.

Ascultându-i pe aceşti tineri vezi că 
Dumnezeu, în iubirea Sa, pregăteşte o altă 
generaţie: pentru Biserică şi pentru neamul 
nostru.

Mai am încă multe de spus despre acest 
pelerinaj. Mai ales multe minuni. Pentru 
că ştiu că ele vă vor întări şi motiva, promit 
să vi le destăinui în numerele viitoare. Şi 
să vă arăt poze cu adevărat extraordinare. 
(M.B.) ❖



sfântul Cuvios onufrie pustniCul,  
făCătorul de minuni de la sihăstria voronei

Cuviosul Onufrie, vieţuitor al Schitului 
Sihăstria Voronei, a fost unul dintre  

cei mai mari sihaştri ai ţinuturilor 
botoşănene. Despre smerita viaţă  

a cuviosului nu se cunosc foarte multe 
amănunte, el voind să fie cunoscut  

de Dumnezeu şi nu de oameni.

D in unele însemnări de pe manu-
scrisele copiate de el şi de iero-
schimonahul Nicolae, care a vieţuit 

împreună cu el, ştim că s-a născut în jurul 
anului 1700, în Rusia, probabil într-o familie 
nobilă, căci a ajuns să fie guvernator al unui 
ţinut. Dar pe la anul 1749 îşi lasă familia, 
rangul şi ţara, şi - dorind viaţa pustnicească 
– trece în Moldova. 

Cercetează numeroase mănăstiri, 
deprinzând lepădarea de sine şi urmarea lui 
Hristos. Se ocupa şi cu citirea Scripturii şi a 
altor cărţi folositoare, pe care le va copia 
mai târziu cu multă râvnă şi răbdare. A 
vieţuit astfel timp de 15 ani, crescând 
duhovniceşte în preajma unor aleşi părinţi 
duhovniceşti, precum Vasile de la Poiana 
Mărului şi Paisie Velicicovski. Acesta din 
urmă îl va afla pe Cuviosul Onufrie la 
Mănăstirea Dragomirna, în jurul anului 
1763, la venirea sa din Muntele Athos. Între 
cei doi se va înfiripa o strânsă prietenie 
duhovnicească, povăţuindu-se unul pe 
altul, Cuviosul Paisie fiindu-i şi duhovnic. 
După ce s-au despărţi au continuat să ţină 
legătura, sufletească şi duhovnicească prin 
scrisori. Se pare că, pe la anul 1774, 
Cuviosul Paisie l-a îmbrăcat în schima cea 
mare pe Cuviosul Onufrie.

Auzind de alţi pustnici români şi ruşi 
sporiţi duhovniceşte din codrii Voronei, 
intră în anul 1764 în obştea Schitului 
Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie 
spre liniştire. Timp de 25 de ani va vieţui 
într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, 
într-o aspră nevoinţă, petrecând în smerenie, 
înfrânare, tăcere şi neîncetată rugăciune. 
Urcând în scurt timp pe treptele sfinţeniei, 
pe mulţi îi folosea cu vieţuirea sa aleasă, cu 
rugăciunea şi cu sfatul său, fiind bine-
cuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii 
gândurilor. Şi atât monahii, cât şi cre-
dincioşii de rând îl căutau. Încă din timpul 
vieţii s-a arătat făcător de minuni.

La apusul vieţii un înger i-a arătat timpul 
plecării la ceruri. Şi tot un înger, în noaptea 
Sfintelor Paşti, se arată preotului Nicolae 
Gheorghiu din satul Tudora, aflat în 
apropiere, îi cere să ia cu sine Sfintele Taine 
şi-l călăuzeşte la peştera Cuviosului Onufrie 
care dorea să ia pentru ultima data Sfânta 
Împărtăşanie. Ultimele zile şi le petrece la 
Sihăstria Voronei. Adoarme întru Domnul 
la 29 martie 1789. Este înmormântat de 
călugări în livadă, la rădăcina unui măr. Nu 
după mult timp, la mormântul cuviosului 

încep să se petreacă fapte minunate, care 
adevereau sfinţenia sa. Mulţi văd lumânări 
arzând şi aud în acel loc cântări. Rătăcind 
trei călugări prin pădurile din jur şi venind 
noaptea, o lumină puternică îi conduce la 
peştera unde s-a nevoit cuviosul.

În iarna anului 1846, pe când domnitorul 
Mihail Sturza se afla la vânătoare a găsit un 
fruct mare şi frumos la rădăcina mărului ce 
străjuia mormântul cuviosului, l-a luat cu 
sine şi l-a dat fiicei sale care era bolnavă de 
epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta 
s-a vindecat de boală. Abia atunci, mi-
rându-se domnitorul, află despre viaţa 
minunată a Cuviosului şi porunceşte să-i 
fie dezgropate osemintele şi aşezate spre 
cinstire într-o raclă în altarul bisericii Mă-
năstirii Vorona. 

Zece ani mai târziu, Cuviosul Onufrie se 
arată în vis stareţului Mănăstirii Voronei, 
arhimandritul Iosif Vasiliu, cerându-i să fie 
dus în Sihăstrie. Racla cu sfintele sale 
moaşte este aşezată într-o firidă din pro-
naosul bisericii „Bunavestire” din Sihăstria 
Voronei. Cuviosul Onufrie a continuat să 
săvârşească numeroase minuni pentru cei 
care îi cer ajutorul cu multă credinţă şi 
smerenie.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a aprobat canonizarea Cuviosului 
Onufrie în luna iulie 2005, când a stabilit şi 
ziua de prăznuire a Cuviosului Onufrie la 9 
septembrie. Proclamarea oficială a cano-
nizării a avut loc pe data de 8 septembrie 
2005, la Mănăstirea Vorona, şi pe 9 sep-
tembrie, la Mănăstirea Sihăstria Voronei, 
din judeţul Botoşani. ❖

Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău

Cuviosul Chiriac s-a născut la 
sfârşitul secolului al XVI-lea într-o 
familie de credincioşi din satul 

Mesteacăn. Luat fiind de mic copil de către 
părinţi la sfintele slujbe de la Mănăstirea 
Tazlău, se „întraripează cu dumnezeiescul 
dor” pentru o viaţă mai aproape de Dum-
nezeu şi intră de tânăr în obştea Mănăstirii 
Tazlău, unde, la vremea rânduită primeşte 
îngerescul chip al călugăriei. Are multă 
dragoste şi râvnă duhovnicească, smerenie 
şi ascultare. Curând, fără voia lui, este hi-
rotonit diacon şi preot.

Dar dorul de isihie şi de nevoinţe mai 
aspre îl fac să se retragă într-o peşteră pe un 
munte din apropierea mănăstirii, numit 
Măgura Tazlăului, împreună cu alţi sihaştri, 
unde zeci de ani se osteneşte în privegheri 
de toată noaptea, răbdând şi biruind frigul 
cumplit şi ispitele diavoleşti. Adunând peste 
30 de ucenici în jurul său, Cuviosul Chiriac 
înalţă alături de chilia sa un mic altar de 
rugăciune, în care se ruga ziua şi noaptea şi 
unde mărturisea pe fiii săi duhovniceşti. 

Dobândeşte darul rugăciunii curate, al 
vindecării bolilor şi al izgonirii demonilor. 
Este foarte căutat de către mulţimi de 
călugări şi credincioşi. În acea perioadă de 
intensă propagandă calvină venită din 
Transilvania, el devine apărător şi mărtu-
risitor al dreptei credinţe, păstrând aprinsă 

flacăra Ortodoxiei în tot ţinutul Neamţului. 
Acest făcător de minuni, încă din timpul 
vieţii, este ctitorul duhovnicesc al Mănăs-
tirii Tazlău.

Trece la Domnul în jurul 1660, având 
mormântul în pridvorul bisericii mănăstirii. 
La 5-7 martie 2008 Sfântul Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române a hotărât cano-
nizarea Sfântului Cuvios Chiriac de la 
Tazlău, cu zi de prăznuire 9 septembrie. ❖


