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Să fim credincioşi
şi să ne mărturisim credinţa
Duminica a 7-a după Rusalii
(Vindecarea a doi orbi
şi a unui mut din Capernaum)
Aducerea moaștelor
Sf. Sfinţit Mc. Foca;
Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie
și Valeria

Oricât
de păcătos ai fi...

„C

ereţi şi vi se va da”, „Veniţi
la Mine toţi cei osteniţi şi
împovăraţi şi Eu vă voi
odihni pe voi”. Cu aceste cuvinte îi
cheamă Hristos pe toţi cei care se află
sub povara păcatelor. Şi adaugă în
Apocalipsă: „Cel însetat să vină... Eu
celor însetaţi le voi da să bea din izvorul
vieţii”. Alergaţi toţi cei însetaţi, strigă
Domnul, la izvorul veşnic şi de viaţă
făcător.
Oricât de păcătos ai fi, ucigaş,
preacurvar etc., Stăpânul te primeşte.
Va ridica îndată povara păcatelor tale şi
te va elibera. Şi cum face asta? Exact
aşa cum a iertat păcatele paraliticului,
spunându-i: „Fiule, iertate-ţi sunt păcatele”. Şi îndată l-a eliberat de povara
lui şi l-a tămăduit. Aleargă aşadar la
Hristos, rugându-L puternic, stăruitor şi
neîntrerupt, precum odinioară cei doi
orbi din Ierihon: „Miluieşte-ne, Doamne, Fiul lui David”. Şi Acela, ca şi atunci,
te va întreba în taină: „Ce voieşti să-ţi
fac?”. Iar tu, cel orb la suflet, vei spune:
„Doamne, să se deschidă ochii mei!”.
Hristos, văzând credinţa, pocăinţa,
căldura rugăciunii tale, Se va îndura de
tine şi te va vindeca, dăruind sufletului
tău lumină. Însă când nu ne rugăm cu
durere, din toată puterea sufletului
nostru şi cu pocăinţă sinceră, Hristos nu
ne va asculta, nu ne va ierta, nu ne va
lumina. ❖
Sfântul Simeon Noul Teolog,
„Miezul înţelepciunii Părinţilor”,
Editura Egumeniţa

Doi orbi şi un mut ne spune Sfânta
Evanghelie că a vindecat Mântuitorul
în Capernaum. La primii doi, Domnul a pus
în evidenţă credinţa nestrămutată pe care
au avut-o cei doi orbi. Pentru credinţa
autentică Domnul a săvârşit nenumărate
minuni. I-a vindecat pentru că L-au rugat
şi s-au vindecat pentru că au crezut.

E

vanghelia ne spune că de la
mutul îndrăcit Domnul nu a mai
cerut credinţă. L-a tămăduit din
milă, pentru că întreaga lui viaţă era
răvăşită de demon. Cu alte cuvinte,
Domnului I-a fost milă de suferinţa
acestui mut.
La aceste minuni au fost martori
cărturarii şi fariseii care, invidioşi pe
Domnul, căutau să reducă la tăcere
minunea săvârşită de Domnul şi cu o
judecată asemănătoare unor oameni
ieşiţi din minte de invidie au spus: „Cu
domnul demonilor scoate pe demoni.”
(Matei 9, 34) Câtă invidie la aceşti
cărturari şi farisei! Sfântul Ioan Scărarul
ne spune că invidia este păşunea

dracilor. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur
ne spune că păcatul invidiei este mai
mare decât păcatul desfrâului. Păcatul
desfrâului îl faci pe moment şi te
scârbeşti de el. Dar păcatul invidiei te
macină toată viaţa şi te duce la pieire,
căci singura bucurie a invidiosului este
să vadă cum se abate răul asupra
semenului. Domnul întotdeauna îl ajută
pe cel invidiat şi cu harul Său îl păzeşte
de tot răul pe care i-l doreşte invidiosul.
Sfânta Evanghelie mai sublinează un
lucru important: ne spune că Domnul
mergea în toate cetăţile Galileii şi
tămăduia orice boală şi orice neputinţă
care se afla în popor. Calitatea Sa de
taumaturg se manifestă şi astăzi. Domnul, prin Biserica Sa, tămăduieşte orice
boală şi orice neputinţă cu o singură
condiţie: să fii credincios şi să‑ţi
mărturiseşti credinţa aşa cum şi‑au
mărturisit-o cei doi orbi care au devenit
misionari lăudând şi binecuvântând pe
Dumnezeu pentru toate câte primiseră
de la El. Amin! ❖
Părintele Dinu Pompiliu

Parohia Şerban Vodă şi tinerii

Pelerinaj la Mănăstirea Caraiman
Cu binecuvântarea
părintelui paroh Pompiliu Dinu,
părintele diacon Cristian Filiuță,
însoţit de doamna Magdalena Pencea,
coordonator al sectorului de activităţi
cu tinerii şi de domnul consilier
Nicolae Zamfir, împreună
cu Agenţia de turism Basilica Travel
a Patriarhiei Române, au organizat
un pelerinaj de o zi, în data de 15 iulie 2017,
împreună cu 50 de tineri
de la parohia Şerban-Vodă.

P

elerinajul nu este un act singular
printre activităţile organizate de
parohia noastră, însă cel despre care
vorbim îşi are particularitatea lui şi în aceea
că a fost îndreptat mai ales spre tinerii din
biserica noastră. Activitatea catehetică cu
tinerii nu se poate rezuma doar la a-i instrui
intelectual în adevărurile de credinţă, ci
programul catehetic vizează persoana
umană în întregimea ei şi integralitatea ei.
De aceea am considerat că pelerinajul la
mănăstiri constituie un mijloc catehetic
esenţial şi o activitate complexă din punct
de vedere duhovnicesc. Pelerinajul fizic ca
gest ascetic este permanent dublat de un
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pelerinaj interior, de o ascensiune pe
„treptele vieţii spirituale” din „Scara
Raiului”, de un dinamism în credinţă,
rugăciune, dragoste, fapte bune. Cine stă pe
loc în relaţia cu Dumnezeu şi nu e pelerin în
itinerarul îndumnezeirii, acela dă înapoi, e
în regres. Ca într-o nouă raclă, creştinul se
face sălaş al sfinţilor, iar prin ei devine
lăcaşul lui Dumnezeu.
În jurul orei 7, după rugăciunea prin care
am cerut cu toţii ajutorul şi binecuvântarea
lui Dumnezeu, de la Biserica Şerban-Vodă
ne-am îndreptat spre vechea aşezare mănăstirească Nucet, ce stă de veghe la porţile
cetăţii Târgoviştei. Mănăstirea Nucet a fost
ridicată în sec. XV şi are o particularitate
aparte prin izvorul cu apă tămăduitoare
numit „Fântâna de leac”.
Bucuria pelerinajului se citea pe chipul
tuturor mai ales când am ajuns la Mănăstirea
Stelea din Târgovişte, numită şi „Mănăstirea
Împăcării”, acolo unde a fost stareţ părintele
arhimandrit Modest Zamfir, fost slujitor la
parohia noastră. Apoi am vizitat Biserica
Târgului, unde am avut bucuria să ne închinăm la icoana Cuvioasei Parascheva,
care, cu câteva zile înaintea venirii noastre,
a plâns cu lacrimi de mir (foto 1).
În jurul prânzului, am ajuns la Mănăstirea
Caraiman din localitatea Buşteni, mănăstire

Î

n perioada 31 iulie - 1 august 2017
Parohia Şerban Vodă, în colaborare cu
Agenţia Basilica Travel, organizează
un pelerinaj în Dobrogea. Vom ajunge la
cele mai importante mănăstiri dintr-un
ţinut al ţării care a fost primul creştinat.
Vom poposi la Mănăstirea Celic Dere,
situată in partea de nord a Dobrogei şi care
este una dintre cele mai importante centre
de spiritualitate dintre Dunăre şi Marea
Neagră. Ne vom închina la moaştele
Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi
Filip de la Niculiţel la Mănăstirea Cocoş.
Ne vom opri în Niculiţel la basilica unde
s‑au descoperit moaştele a şase martiri şi
vom ajunge la Mănăstirea Saon.
La Mănăstirea Sfânta Maria din
Techirghiol ne vom opri şi la mormântul
părintelui Arsenie Papacioc, amintindu‑ne
de acest mare duhovnic care întâmpina pe
oricine cu multă blândeţe şi le dăruia
pelerinilor sfaturi şi nestemate duhovniceşti.

ridicată la îndemnul Maicii Domnului de
către părintele Gherontie Puiu (foto 2). Aici
am luat masa de prânz şi am vizitat întreg
complexul mănăstiresc. Pe la orele vecerniei, pelerinajul nostru a continuat la mănăstirea Ghighiu din jud. Prahova; ne-am
închinat la Icoana Făcătoare de minuni a
Maicii Domnului „Siriaca” (sec. XVI) şi
am primit apă din izvorul tămăduitor din
incinta mănăstirii.
Plăcut, instructiv şi având o atmosferă
de familie, pelerinajul nostru a născut o
comuniune cu trăiri adânci în sufletele
acestor minunaţi tineri. Mulţumim pe
această cale domnişoarei Elena Nicoleta

Iancu, cadru didactic, pentru minunatul
program de pricesne, doine şi cântece
patriotice. Trebuie să amintim şi de
momentul surpriză, care a avut loc la întoarcerea spre casă: organizarea unei tombole cu premii (cărţi, icoane, iconiţe).
Mulţumind lui Dumnezeu şi cu încrederea în desfăşurarea şi a altor pelerinaje,
ne-am întors acasă încărcaţi duhovniceşte.
Pentru cei aproximativ 50 de tineri de la
Parohia Şerban Vodă, ziua de 15 iulie 2017
va rămâne în suflet şi în minte ca un
moment de profundă trăire duhovnicească,
de educaţie şi de simţire românească. ❖
Diacon Cristian Filiuţă

Pelerinaj în Dobrogea

Ne vom închina apoi în Peştera Sfântului
Apostol Andrei şi vom face un ultim popas
de suflet la Mănăstirea Dervent.
Cazarea se va face la Tulcea (cină şi
mic dejun).
Vă invităm să participaţi la acest
pelerinaj deosebit în Dobrogea şi astfel să
începem Postul Adormirii Maicii Domnulul
primind sfinţenie din aceste locuri în care

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 23-30 IUlIE 2017
ZIUA	ORA	SLUJBE/activităţi
Duminică 23 iulie 0800-1200 Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut
		
din Capernaum) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 26 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 28 iulie
0730-0930 Sfânta Liturghie
De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Sâmbătă 29 iulie
1830-1900 Vecernie
Duminică 30 iulie 0800-1200 Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie

de veacuri şi milenii creştinii au trăit şi s-au
sfinţit.
Relaţii şi înscriere la dna Pencea
Magdalena – telefon 072 427 7905. ❖

Priveghere de toată noaptea
În data de 28 iulie, începând
cu orele 2230, în biserica noastră
va avea loc o slujbă de priveghere
de toată noaptea.
Asemenea primilor creştini
ce se adunau în jurul Apostolilor
şi se rugau întreaga noapte,
împărtăşindu-se în zori, şi noi putem
în comuniune să petrecem
măcar o noapte în rugăciune
adâncă şi curată.
Să ne liniştim sufletele, să cerem
ajutor şi luminare.

Centenarul marii jertfe

100 de ani de la Bătăliile de la Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz din vara anului 1917
„Actul Unirii de la Alba-Iulia şi Tratatul de
Pace de la Paris au căpătat putere prin
iscălitura pe care a pus-o cu vârful baionetei
sale soldatul român, acelaşi care la Mărăşeşti
căpătase dreptul de a pretinde cu voce tare
realizarea revendicărilor noastre... un neam
întreg şi-a jucat viitorul şi şi-a riscat existenţa
pentru împlinirea unei chemări istorice.
Întregirea neamului s-a plămădit din sângele
flăcărilor şi din ruinele ţării”.

Î

(Constantin Kiriţescu – Istoria Războiului
pentru întregirea României)

n această vară se împlinesc 100 de ani de la
bătăliile pentru ţară şi fiinţă românească din
Cotul Carpaţilor şi Siret:
- Mărăşti, 24 iulie - 1 august
- Mărăşeşti, 6 august - 19 august
- Oituz, 8 august – 22 august,
cunoscute în istorie sub numele de Campania
din vara lui 1917 de 50 de zile.
l Animaţi de un patriotism şi de un curaj ieşit
din comun „soldatul revanşei”, cum îl numeşte C.
Kiriţescu, s-a hrănit din disperarea omului plecat
de pe bătătură de suferinţele celor lăsaţi fără
apărare, din dragostea de pământ şi din însufleţitoarele cuvinte ale regelui Ferdinand, regele
lor, Regele Ţăranilor, cum a mai fost denumit.
Istoria îl mai numeşte Lealul, Întregitorul.
l El le-a spus soldaţilor înaintea marilor
confruntări următoarele cuvinte: ”...Vouă, fiilor
de ţărani, care aţi apărat cu braţul vostru pământul
unde v-aţi născut, unde aţi crescut, vă spun eu,
regele vostru, că, pe lângă răsplata cea mare a
izbânzii, care vă asigură fiecăruia recunoştinţa
neamului nostru întreg, aţi câştigat totodată
dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă
pământul pe care v-aţi luptat. Vi se va da pământ.
Eu, regele vostru, voi fi întâiul a da pildă. Vi se va
da o largă participare la trebile statului.”
l Iată legământul solemn al unui mare
conducător, care va arde în suflet ostaşilor şi le va
da putere, curaj şi credinţă în izbândă.
l Faptele de pe câmpurile de luptă de la
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz sunt grăitoare. De aceea
au fost „soldaţii nevoiaşi”, căci anul 1916 a fost cel
al umilinţei şi înfrângerii armatei române, o mare
parte a teritoriului fiind ocupat şi jefuit.
l Marea Unire de la 1918 este opera întregii
naţiuni române, nu a unui partid sau clase sociale,
ea se sprijină pe jertfa românilor în Războiul de
întregire din 1916 - 1918, preţul acestor jertfe
fiind 339.117 morţi, 299.000 grav răniţi şi 116.000
prizonieri şi dispăruţi.
l Este opera unei naţiuni ce a avut ca scut şi
armă credinţa strămoşească, un rege clarvăzător
şi loial românilor, o clasă politică ce-a slujit un
ideal: desăvârşirea statului naţional român.
l Bătăliile din vara anului 1917 de la Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz le putem numi un „Termopile al
neamului românesc”.
l În acea vară aridă românii nu s-au clintit un
pas din faţa unei maşini de război net superioare,
dar în care soldaţii kaizerului sau honvezii luptau
fără un ideal profund, aşa cum o făceau soldaţii

români aduşi în tranşee de pe ogoare, de la stâni,
ori din şcoli.
l Armata română a fost una cu ţara şi
pământul, cu istoria făurită de voievozii români,
de plăieşii moldoveni ori de pandurii din
Muntenia.
l Campania din vara lui 1917 a durat 50 de
zile; au căzut pe câmpul de luptă de la copii (fetiţaînger Măriuca Zaharia de 12 ani care a dirijat din
nucul din spatele casei artileria română) la ofiţeri
şi ţărani în vârstă. Amintim din lunga listă pe
căpitanul mitralior Grigore Ignat, mort cu toată
compania sa, caporalul Constantin Muşat care,
rănit într-o luptă anterioară şi fără o mână, a cerut
să lupte iar şi a căzut la Oituz cerând camarazilor
„grenade, băieţi, grenade”, eroina de la Jiu,
Ecaterina Teodoroiu. Să evidenţiem faptul că
printre inamici a fost şi viitorul mareşal Erwin
Rommel „Vulpea deşertului”, rănit la o mână.
Pentru a evidenţia patriotismul soldatului român
este relevant faptul că în raniţa unui ostaş căzut în
luptă în Munţii Vrancei s-a găsit o minunată
poezie ce exprimă năzuinţa poporului român.
l Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz reprezintă
pridvorul Marii Uniri din 1918. Este locul unde
imaginea istoriei naţionale, a credinţei strămoşeşti
este vizibilă; Mausoleele de pe Drumul gloriei,
Focşani Sud, Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja, Tg.
Ocna sunt nu numai martore ale sacrificiului
suprem, ci şi altare unde trebuie să ne închinăm,
să luăm seva de românism şi de credinţă. Alături
de ostaşi, ofiţeri, civili îşi duc odihna întru
Domnul sute de preoţi militari ce l-au slujit pe
Mântuitorul nostru şi în acelaşi timp pe soldatul
român.
l Alături de ei a fost şi Regina Maria. Prin
grija şi iniţiativa ei s-a înfiinţat Crucea Roşie
română, ea fiind la capul răniţilor în spitalele de
campanie sau în cele din spatele frontului, alinându-le durerea. În acele vremuri s-au remarcat
şi asociaţiile femeilor ortodoxe prin strângerea de
fonduri, voluntariat în spitale, iar după război prin
organizarea unor manifestaţii de cinstire a
militarilor români.
l Ansamblul ridicat de sculptorul Constantin

Brâncuşi la Tg. Jiu s-a realizat din iniţiativa unei
asociaţii a femeilor ortodoxe.
l Azi, mai mult ca niciodată, se cuvine să ne
aplecăm mai mult asupra trecutului istoric al
neamului nostru. Nu vom înainta ca un popor
adevărat dacă nu ne cunoaştem istoria, dacă nu o
respectăm, dacă nu preţuim valorile. Sunt vremuri
tulburi; globalizarea, secularizarea şi nonvaloarea
lovesc Europa, lumea, ori cel mai bun antidot este
întoarcerea la valorile naţionale şi la credinţă.
l Călătorule, îndreaptă-ţi paşii pe Drumul
Gloriei ce cuprinde Mausoleele în care-şi odihnesc
somnul veşnic ostaşii şi generalii ce au căzut în
Războiul de întregire a Neamului Românesc (19161918): Mausoleul de la Mateiaş – Câmpulung
Muscel, Focşani sud, Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja,
Tg. Ocna, Comana şi adu-ţi o plecăciune pioasă
pentru cei ce au căzut în realizarea României Mari!
Profesor Clement Gavrilă-Sălăuţa

Un veac de-atunci !

La Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz
Musteşte-n brazdă sânge de român.
Altare sunt unde m-aplec să mă închin,
Sfinţite-n veci de jertfă şi de chin.
Prin foc şi gloanţe făurit-au un destin
Uniţi în cuget şi credinţă,
În veacuri să ne bucurăm şi să trăim
Îndeplinind Viteazului voinţa.
Unirea, veşnică şi sfântă-n năzuinţă
Ne-au dat-o-n arşiţa de vară
Şi-au făurit o mândră ţară
În care ne rugăm şi vieţuim.
E-un veac, creştine, de-atunci!
Când ţi-ai lăsat plugul şi-ogorul,
Sălăşluit pe veci aici
Unde te va veghea mereu, Mântuitorul

E-un veac de-atunci!
Să nu uităm că brazda
Respiră viaţa de român!
Un plai sfânt în care dăinuim.
Clement Gavrilă-Sălăuţa
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