
CRUCEA LUI HRISTOS  
ŞI CRUCEA NOASTRĂ

ni se pare grea, ea este mai mică şi mai 
uşoară decât Crucea purtată de 
Hristos.

Dumnezeu ne arată patru etape ale 
urmării Lui. El invită, cheamă dar nu 
sileşte pe nimeni: „Cel ce vrea să vină 
după mine”. Decizia o lasă liberă, să ne 
aparţină, pentru ca tot El să ne şi 
încununeze eforturile urmării Lui. 
Calea lui Hristos este o cale a jertfei şi 
a Crucii.

A doua etapă este cea a lepădării de 
sine, ca o primă condiţie de a ne angaja 
pe drumul Lui. Lepădarea aceasta 
înseamnă a-ţi răstigni sinea ta, eul 
egoist din lăuntrul nostru atras spre 
păcat şi patimă, spre plăceri trecătoare.

Numai lepădându-te de firea ta cea 
neascultătoare şi supunându-te  cu voie 
liberă lui Hristos, Cel blând şi smerit cu 
inima, poţi urma cu adevărat Lui, 
pentru că El devine pentru tine scopul 
şi împlinirea vieţii tale. Lepădarea 
aceasta mai poate însemna a nu te lăsa 
biruit de deşertăciunile lumii, aşa cum 
zice Sfântul Apostol Pavel: „Eu nu mă 
laud decât în Crucea Domnului Hristos, 
prin care lumea este răstignită pentru 
Mine şi Eu pentru lume”. (Gal. 6, 14)

Chiar de la începutul pericopei 
evanghelice de la Marcu 8, 34-
38 Mântuitorul Hristos ne face 

o invitaţie în a urma Lui în mod liber, 
dar îndeplinind unele condiţii care îl 
vor defini pe ucenicul cel adevărat.

De aceea este foarte importantă 
legătura dintre Crucea lui Hristos şi 
crucea noastră a fiecăruia, căci nu 
putem să urmăm Lui fără cruce. Hristos 
se defineşte ca Cel răstignit, jertfit şi 
înviat pentru noi, iar la slava Învierii şi 
la viaţa cea nouă, pe care El a adus-o 
lumii, nu s-a ajuns decât prin Crucea 
Golgotei, de aceea urmând lui Hristos, 
urmăm Lui, la umbra Crucii Sale, care 
se face şi pentru noi, izbăvire şi izvor al 
vieţii celei adevărate.

Zice Domnul în Sfânta Evanghelie: 
„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.” Deci 
creştinul trebuie să-şi ia crucea şi să-I 
urmeze Lui Hristos, să nu o lase la 
jumătatea drumului, căci numai o cruce 
liber asumată şi purtată până sus pe 
Golgota este o cruce mântuitoare. 
Dumnezeu măsoară şi curajul ce îl 
avem când ne purtăm crucea. Chiar de 

Trăieşti în lume, dar vieţuieşti mai 
presus de lume în Hristos, Cel care a 
transfigurat lumea. Deci lepădarea de 
sine este o eliberare a firii noastre de a 
trăi egoist şi supunerea noastră iubirii 
nepătimaşe şi smerite a lui Hristos.

A treia condiţie este ca fiecare să-şi 
ia crucea sa şi să-L urmeze pe Hristos. 
Aici crucea trebuie înţeleasă în sens 
duhovnicesc. Fiind vorba de acceptarea 
de bunăvoie a multor nevoinţe, a unor 
încercări, a unei lupte ascetice cu 
păcatul şi cu patimile, dar şi a unei 
răstigniri continue pe care creştinul o 
suportă faţă de răul, nedreptatea şi 
păcatul din lume.

De asemenea, crucea pe care fiecare 
om şi-o asumă poate fi înţeleasă în 
primirea fără cârtire a unor suferinţe 
sau încercări, a unor neîmpliniri în 
viaţă. Fiecare casă are o cruce de dus. 
Mai este şi crucea căsătoriei, a văduviei, 
a preoţiei, a monahului adevărat care 
şi-a închinat viaţa urmării lui Hristos şi 
ajungerii la desăvârşire în mănăstire.

Cu credinţă în Dumnezeu, asumarea 
crucii înseamnă o luptă smerită pentru 
a ne sfinţi viaţa şi a dobândi 
mântuirea. 
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În mod  
cu totul deosebit,  

acum la începutul anului bisericesc,  
Biserica cinstește Sfânta Cruce a lui Hristos, podoaba Bisericii, 

Slava Sfinților și întărirea credincioșilor.  
Praznicul Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie)  

este încadrat de două Duminici: în cea premergătoare sărbătorii 
ni se vorbește despre lucrarea mântuirii  

săvârșită de Mântuitorul Hristos Cel Întrupat pentru noi  
și de Jertfa Sa pe Cruce, prin care ne-a împăcat pe noi cu Tatăl  

și a biruit păcatul și moartea; în Duminica de după praznic  
ni se descoperă înțelesurile duhovnicești ale Crucii,  

ca asumare în mod liber a suferințelor, necazurilor și încercărilor 
pe care le avem în viață, urmând lui Hristos și Crucii Sale  

și mărturisindu-L spre dobândirea vieții celei veșnice.

Duminica După Înălțarea 
Sfintei cruci

(Luarea crucii şi urmarea  
lui Hristos)

Sf. Mc. TrofiM, SavaTie  
și DorimeDont



Mai apoi Tecla este osândită la 
ardere, după dorinţa mamei, căci nu se 
întoarce la Tamir. Se aşază singură pe 
grămada de fân, vreascuri şi lemne şi, 
făcând semnul crucii peste aceasta, se 
pregăteşte să ardă. Şi în timp ce focul 
ardea de jur-împrejurul ei, nevătămând-
o, o ploaie mare cu grindină stinge fo-
cul. Judecătorul şi mulţimea fug speriaţi 
la casele lor, iar Sf. Tecla pleacă să-l 
caute pe Apostolul Pavel, pe care l-a 
urmat până în Antiohia.

Dar şi aici un tânăr sus pus din cetate, 
Alexandru, se îndrăgosteşte de ea. 
Refuzat de Sf. Tecla care nu răspunde 
dorinţelor sale trupeşti, tânărul dă în 
vileag faptul că Tecla este creştină, 
cerând osândirea ei.

O femeie nobilă, Trifena, fiindu-i 
milă de ea, o ia peste noapte în casa ei. 
Tânăra este aruncată de două ori în 
mijlocul fiarelor, dar acestea se adună 
liniştite în jurul ei, lingându-i picioarele. 
Văzând aceasta, poporul strigă: „Mare 
este Dumnezeul pe Care-L cinsteşte 
Tecla!”. Acoperită de Duhul Sfânt, 
scapă şi din alte încercări. „Sunt roabă 
a Dumnezeului Celui Viu” răspunde ea, 
iar torţionarii, neputincioşi, o lasă să 
plece.

Se duce în casa Trifenei, unde va 
propovădui cuvântul lui Dumnezeu, 
învăţându-i pe mulţi să creadă în 
Hristos. Apoi, luând binecuvântare de 
la Sf. Ap. Pavel, căruia voia să-i urmeze, 
dar care o oprise, spunând că „nimeni 
nu merge la război cu mireasa!”, Tecla 
pleacă la Maloula, oraş situat la 70 km 
vest de Damasc, în Siria, unde se retrage 
într-o peşteră. 

Pentru credinţa ei, Dumnezeu îi dă 
darul vindecării bolnavilor. Ea îi 
tămăduia pe toţi cei care veneau la 
peştera unde sălăşluia. Unii dintre ei 
primesc credinţa creştină. Vracii din 
Maloula, supăraţi pe ea pentru vin-
decările făcute, învrăjbesc pe localnici 
împotriva ei. Atunci Sf. Tecla se roagă 
lui Dumnezeu şi stânca unde sălăşluia 
se despică. Muntele îi devine astfel 
refugiu, dar şi mormânt. Se crede că 
sfânta avea 90 de ani când s-a întâmplat 
această minune. ✤

S fânta Tecla este prima femeie 
care a pătimit pentru credinţa în 
Mântuitorul lumii. Născută în 

primul secol creştin în cetatea Iconiu 
(azi Konya în Turcia), din părinţi păgâni, 
Tecla a devenit logodnica unui tânăr de 
neam bun, pe nume Tamir. La doar 18 
ani, ea era foarte înţeleaptă şi foarte 
frumoasă.

Ascultând cuvântul despre feciorie 
al Sf. Apostol Pavel, care prin anul 45, 
însoţit fiind de Barnaba, propovăduia 
pe Hristos în Iconiu, în casa lui Onisifor, 
Tecla a hotărât să trăiască toată viaţa ei 
în curăţie trupească şi să slujească 
Evangheliei Domnului. Tânăra fecioară 
a ascultat cuvintele Apostolului Nea-
murilor trei zile şi trei nopţi, fără să bea 
apă, să mănânce sau să doarmă, toată 
mintea fiindu-i cuprinsă numai de 
Dumnezeu.

Când Teoclia a aflat că frumoasa ei 
fiică crede în Hristos, ascultându-l 
necontenit pe apostol, s-a mâniat pe ea 
şi a făcut orice să o îndepărteze de la 
crezul creştin: a vorbit cu ea, a bătut-o, 
a lăsat-o flămândă, dar totul a fost în 
zadar. Tamir a mers la dregătorul 

cetăţii, cerând prinderea şi întemniţarea 
lui Pavel, sub acuzaţia că era creştin şi 
că o determinase şi pe Tecla să urmeze 
lui Hristos.

Aflând că este în temniţă, Tecla 
pleacă noaptea la el, plătind pe temniceri 
să-i deschidă uşa la Sf. Apostol Pavel. 
Mirat de curajul fetei în a-şi apăra 
credinţa adevărată, Sfântul Pavel sărută 
capul fetei şi o binecuvântează, numind-
o mireasa lui Hristos. Dimineaţă, mama 
ei observă lipsa fetei de acasă şi cu 
Tamir şi cu slugile o caută în tot oraşul. 
Găsind-o la temniţă, o scot cu forţa şi 
anunţă guvernatorul.

Sf. Ap. Pavel este adus în faţa mulţimii 
care strigă că acesta este vrăjitor. Gu-
vernatorul o cheamă şi pe Tecla, în-
trebând-o de ce îşi respinge logodnicul, 
dar ea, uitându-se la îndrumătorul ei, 
tace. Atunci mama ei strigă către judecător 
s-o ardă în foc, căci ea nu este fiica ei, ci 
este „ramură uscată şi blestemată odraslă”. 
Tamir insistă la judecător să-l piardă pe 
Pavel. Dar vina apostolului era doar 
propovăduirea lui Hristos, aşa că Sf. 
Pavel, Barnaba, Onisifor şi fiii săi sunt 
alungaţi din cetate.

SfâNTA ÎNTÎIA MUCENIţĂ  
ŞI ÎNTOCMAI CU ApOSTOlII TEClA

Pe 24 septembrie 2017, în 
duminica târnosirii bisericii 

Şerban Vodă, Sfânta 
Muceniţă Tecla, apropiată 
Sfântului Apostol Pavel, a 

venit să se alăture acestuia 
în biserica noastră. 

Moaştele Sfintei Tecla au 
venit prin bunăvoinţa 
Episcopiei Catolice din 

Milano, căci în Domul din 
Milano se află, aşezat lângă 
altar, capul Sfintei Tecla. În 

dimineaţa zilei de 24 
septembrie 2017, de 

praznicul Sfintei, Eliana 
Petria - despre care v-am 

vorbit de multe ori - a adus 
cu mare evlavie o părticică 

din moaştele primei 
muceniţe a lui Hristos.

lui Hristos şi crucea noastră şi caută să 
evite crucea, refuzând încercările şi 
necazurile vieţii, căci ei nu iau aminte 
la cuvântul lui Hristos: „Veniţi la mine 
cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi 
odihni pe voi.”

Amin! ✤
Părintele Eugen Moraru

Al patrulea aspect este angajarea pe 
drumul lui Hristos, care este calea crucii, 
iar sub lumina harului dumnezeiesc, 
trecând prin multe obstacole, omul du-
hovnicesc ajunge la desăvârşire. Drumul 
acesta nu-l facem singuri niciodată, 
Hristos este împreună călător cu noi, iar 
Crucea Lui ne luminează şi ne întăreşte 

în această călătorie.
În felul acesta Hristos devine capăt 

al nevoinţelor noastre, căci El a 
preschimbat durerea drumului Crucii şi 
a Jertfei Sale în biruinţa Învierii în viaţa 
cea nouă. Sunt oameni care astăzi nu 
înţeleg această asumare a crucii 
fiecăruia şi nici legătura dintre Crucea 



SpRE AdUCERE AMINTE

Mir pentru a avea o comuniune spi-
rituală permanentă cu persoanele 
Preasfintei Treimi, dar şi cu Maica 
Domnului şi cu toţi sfinţii din toate 
timpurile şi din toate locurile, care au 
mărturisit credinţa în Preasfânta 
Treime. (Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române)

Edificiul bisericii noi s-a sfinţit mai 
întâi în exterior, apoi a urmat sfinţirea 
Altarului bisericii, care-L reprezintă pe 
Iisus Hristos, Domnul Cel Răstignit, 
Înviat şi Înălţat în slavă. După ce s-a 
sfinţit Sfânta Masă, s-a stropit cu apă 
sfinţită şi s-a uns cu Sfântul şi Marele 
Mir Sfântul Altar şi toată biserica. 
Atunci am cântat: „Această biserică 
Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a 
întărit-o; această casă Duhul Sfânt a 

Construirea și sfințirea  
unei biserici reprezintă  

o dovadă a credinței vii și jertfelnice 
mărturisită de o comunitate harnică  

și darnică. Este un moment sfânt  
și solemn prin care se aduce mulțumire  
lui Dumnezeu pentru tot ce s-a realizat  

și în același timp se cere harul Lui sfințitor 
ca această lucrare - ofrandă a noastră –  

să fie sfințită, așa cum sfințim ofrandele 
pe care le aducem la Sfântul Altar.

Ne rugăm Mântuitorului  
Iisus Hristos Cel Înviat să ocrotească 

această nouă biserică şi să dăruiască pace 
şi bucurie, sănătate şi mântuire tuturor 

închinătorilor şi binefăcătorilor ei.

Cu multă preţuire şi părintească 
binecuvântare,

† DANIEL,  
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

«În ziua de 24 septembrie 2017, 
Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, însoţit de Preasfinţitul 
Episcop-Vicar Timotei Prahoveanul şi 
de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a 
târnosit biserica Şerban Vodă, această 
„casă a lui Dumnezeu” şi „poartă a 
raiului” (Facere 28, 17), „anticameră a 
împărăţiei cerurilor” (Sf. Nicolae 
Cabasila), „laborator al Învierii” (Sf. 
Maxim Mărturisitorul), iar pentru noi 
„cerul pe pământ”. O biserică nouă se 
sfinţeşte cu apă sfinţită şi se unge cu 
Sfântul şi Marele Mir, precum şi 
persoanele care sunt botezate în apă 
sfinţită sunt unse cu Sfântul şi Marele 

înnoit-o, a luminat-o şi a sfinţit şi su-
fletele noastre”. După sfinţirea bisericii 
s-au sfinţit şi persoanele care au par-
ticipat la acest eveniment unic. A urmat 
un pelerinaj al credincioşilor în in-
teriorul sfântului locaş.

Biserica Şerban Vodă a fost construită 
cu binecuvântarea vrednicului de 
pomenire Patriarh Teoctist între anii 
2001 şi 2017 şi a fost înfrumuseţată cu 
pictură între anii 2010 şi 2017 de domnul 
Daniel Codrescu. Sculpturile de piatră 
au fost executate de artistul Constantin 
Marinete, vitraliile de artistul Vasile 
Soponariu, iar sculpturile de lemn au 
fost realizate de domnul Marian Mircea. 
Arhitectul acestei biserici este domnul 
Voicu Florea.» ✤

Preot Paroh Dinu Pompiliu

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul
Sfântului Prooroc Ilie. 

Harul dintâi primit l-a părăsit mai 
apoi. Aşa că a fost cuprins de plâns mare 
şi a căzut în deznădejde pentru că a 
simţit că Dumnezeu l-a părăsit şi l-a dat 
ispitirilor vrăjmaşilor celor înţelegători. 
Vreme de 15 ani a făcut multe „cereri şi 
rugăciuni către Cela ce putea să-l 
mântuiască pe dânsul din moarte, cu 
strigare tare şi cu lacrămi aducând” 
(Evr. 5, 7). Şi într-una din zile, când se 
ruga Domnului să-l lumineze, de Sus a 
auzit glasul Dătătorului de Lege: „Ţine-ţi 
mintea în iad şi nu deznădăjdui”. 

Atunci înţelege că locul de bătălie 
împotriva răului, a răului cosmic, se 
găseşte în inima noastră; că rădăcina 
ultimă a păcatului stă în mândrie - acest 
flagel al umanităţii care-i smulge pe 
oameni de lângă Dumnezeu. De acum 
înainte Siluan îşi concentrează toate 
puterile sufletului pentru a dobândi 

Cetăţean al Ierusalimului cel 
ceresc, Sfântul Siluan s-a ivit 
din părinţi cucernici de pe 

pământul Rusiei, în satul numit Sovsk, 
ţinând de Mitropolia Tambovului. 
Simeon s-a născut în anul 1866 şi din 
tinereţe a fost chemat la pocăinţă de 
Însăşi prealăudata Născătoare de 
Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria. 

La 27 de ani a părăsit grijile lumii şi 
întărindu-se la drum cu rugăciunile 
celui între sfinţi Părintele Ioan din 
Kronstadt, a ajuns la Muntele Athos, 
luând asupra-şi jugul cel monahicesc în 
Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic şi 
Tămăduitor Pantelimon. 

Dăruindu-se din tot sufletul lui 
Dumnezeu, în puţină vreme nu numai a 
primit rugăciunea cea neîncetată în dar 
de la Preasfânta de Dumnezeu Născătoare, 
dar mai mult chiar, i S-a arătat în slavă 
Domnul nostru Iisus Hristos, în biserica 

smerenia lui Hristos.
A lăsat ucenicului său, Stareţul 

Sofronie, întemeietorul mănăstirii 
ortodoxe Sf. Ioan Botezătorul de la 
Essex, Marea Britanie, scrierile sale. 
Sfântul Sofronie de la Essex va fi cel 
care va publica viaţa şi învăţăturile 
Cuviosului Siluan. 

Sfârşitul pământesc al Cuviosului 
Siluan de la Athos a fost la fel de blând, 
liniştit şi smerit ca întreaga sa viaţă de 
călugăr. După o scurtă suferinţă (8 zile), 
perfect lucid, senin şi cufundat în 
rugăciune, se stinge uşor, între orele 1-2 
din noaptea de 24 septembrie a anului 
1938, în timp ce în paraclisul infirmeriei 
se cânta Utrenia.

Sfântul Sofronie spunea despre 
părintele său duhovnicesc: „Şi în toţi 
anii îndelungatei sale vieţi …, el a dat 
neobosit mărturie că Dumnezeu este 
Iubire, Iubire nesfârşită, nepătrunsă.” ✤



Evlavios, cu o inteligenţă deosebită, 
cunoscând bine Sfânta Scriptură şi 
Scrierile Sfinţilor Părinţi, este ales 

Episcop în anul 1669 la 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, Mitropolit al Moldovei, pe scaunul 
devenit vacant prin plecarea  mitropolitului 
Dosoftei în Polonia.

Pentru că domnul Moldovei Dumitraşcu 
Cantacuzino pusese bir mare asupra mol-
dovenilor dar şi a mănăstirilor, Mitropolitul 
Teodosie îndrăzneşte să-l întrebe: „Ce sunt 
acestea Măria Ta, au semeni lui Antihrist?”. 
Şi domnul mâniindu-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 MITROpOlIT TEOdOSIE  
dE lA MĂNĂSTIREA BRAzI

Sfântul Teodosie se retrage la Mănăstirea 
Brazi. Ridică aici o biserică frumoasă, cu 
hramul Sf. Gheorghe, unde rânduieşte 
slujbe monahale de zi şi de noapte. În 1688 
a fost răpit de apropiaţi ai domnitorului şi 
dus în Ţara Românească, unde a fost în-
temniţat şi chinuit timp de 10 săptămâni 
din cauza unor acuzaţii false.

În anul 1691 Mitropolitul Teodosie face 
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 Sf. 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 în-
vrednicit a vedea aceste moaşte, eu le-am 
atins şi erau bine mirositoare”. 

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

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, azi în judeţul Bacău. Datorită vieţii sale duhovniceşti,  

este ales stareţ al Mănăstirii Bogdana, pe care a şi reconstruit-o.

Stareţul Dionisie Ignat de la Colciu

S tareţul Dionisie Ignat de la Colciu 
(22 septembrie 1909 - 11 mai 2004) 
a fost unul dintre cei mai ex-

perimentaţi părinţi duhovniceşti din Sfântul 
Munte, deopotrivă pentru monahii români, 
greci sau de alte neamuri, dar şi pentru 
miile de pelerini din întreaga lume, care au 
căutat să găsească la Colciu linişte 
sufletească şi sfat duhovnicesc. Bătrânul 
Dionisie a trecut la cele veşnice la vârsta de 
95 de ani, dintre care 78 de ani i-a petrecut 
în Sfântul Munte.

❖ „Noi avem nevoie, cum suntem, cum 
am ajuns în al VIII-lea veac, avem nevoie de 
rugăciune. Rugăciune zi şi noapte şi 
Dumnezeu să ne lumineze mintea ca să nu 
acceptăm duşmanii Ortodoxiei să ne dărâme.

Atât cât ştim, cu ajutorul Domnului să 
căutăm cât de cât să împlinim. Vor veni 
vremuri grele, cu schimbări mari. Acuma 
oamenii vor să facă cu desăvârşire Orto-
doxia după patimile lor. Adică patimile să 
fie libere (drepturile omului). Aceasta e cea 
mai vicleană născocire a satanei ca să stă-
pânească pe oameni, adică să dea prin lege 
ocrotirea patimilor.

Adevărul e Biserica, Adevărul e Orto-
doxia, Adevărul e Iisus Hristos, Dumnezeu 
Care S-a pogorât din cer.

Atunci când Ortodoxia nu va mai fi la 
înălţime, atunci va veni Antihristul, până 

atunci nu va putea împărăţi el. Noi să ne 
ţinem de Adevăr, care este Ortodoxia, şi de 
sfaturile Bisericii cu cele şapte Sfinte 
Soboare Ecumenice.”

❖ „Părinte, pentru cei care sunt în lume, 
pentru un profesor, un inginer, un muncitor 
şi chiar pentru un pensionar, ce ar fi mai de 
folos, la ce să se gândească mai mult, ce i-ar 
fi mai de preţ ca să ajungă şi el la mântuire?

Vedeţi, e foarte simplu. Trebuie să facem 
după cum ne învaţă Sfânta Scriptură şi 
Sfinţii Părinţi. Sfântul Apostol Pavel ne zice, 
mai cu seamă nouă, celor care suntem 
creştini cu harul Sfântului Duh: „De tot 
lucrul rău să vă feriţi, tot ce-i bun să ţineţi”.

Odată ce suntem creştini, chiar dacă 
unul cunoaşte mai bine drumul adevărului, 
altul mai puţin, altul prea puţin, atât cât îl 
cunoaştem, să-l ţinem, fiindcă respectând 
hotărârile Sfinţilor Părinţi şi ale celor şapte 
Soboare Ecumenice, se luminează mintea 

omului şi harul Sfântului Duh îl atrage spre 
Dumnezeu. Să nu zicem „nu-i nimic cutare 
şi nu-i nimic cutare”, să respectăm hotărârile 
Bisericii Ortodoxe, că sunt cel mai uşor de 
respectat dacă suntem înclinaţi spre adevăr. 
Şi Dumnezeu ne ajută.” (Fragmente din 
vol. Stareţul Dionisie - Duhovnicul de la 
Sfântul Munte Athos) ✤

pROgRAMUl BISERICII ŞERBAN VOdĂ ÎN pERIOAdA 19-26 SEpTEMBRIE 2021
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 19.09 0800-1200 Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea crucii şi urmarea 
  lui Hristos) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 22.09 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 24.09 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie, Acatist
Sâmbătă 25.09 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas pentru cei adormiţi
Duminică 26.09 0800-1200 Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)
  Utrenia, Sfânta Liturghie


