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Doamne, să Te văd!

Duminica a 31-a după Rusalii
Vindecarea orbului din Ierihon
Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Fiilon,
episcopul Carpasiei

Credinţa prin auzire
„Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon,
un orb şedea lângă drum, cerşind.
Şi, auzind el mulţimea care trecea,
întreba ce e aceasta.
Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul.
Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David,
fie-Ţi milă de mine!”
(Lc. 18, 35-38)

O

rbul trebuie să fi înţeles că vederea orbilor nu poate fi redată
prin căi omeneşti, ci din contră,
necesită o putere dumnezeiască şi o autoritate pe care numai Dumnezeu o are.
La Dumnezeu nu este nimic cu neputinţă.
Dacă orbul s-a apropiat de Hristos ca de
Dumnezeu Atotputernicul, cum atunci Îl
mai numeşte şi Fiu al lui David? Cum
putem răspunde la asta? Poate că explicaţia
este următoarea: pentru că se născuse în
religia iudaică, sigur profeţiile din Lege şi
cele privitoare la Hristos nu au scăpat
cunoştinţei sale. A auzit cântându-se în
cartea psalmilor, „Juratu-S-a Domnul lui
David adevărul şi nu-l va lepăda: Din
rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul
tău” (Ps. 131, 11). Orbul ştia şi că prorocul
Isaia a spus: „O mlădiţă va ieşi din tulpina
lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va
da” (Is. 11, 1) „şi pentru aceasta, Domnul
meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va
lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema
numele lui Emanuel” (Is. 7, 14). El credea
deja că, fiind Dumnezeu, Cuvântul se va
supune să se nască din trupul unei Sfinte
Fecioare. Acum se apropie de El precum
de Dumnezeu şi spune: „Iisuse, Fiul lui
David, fie-Ţi milă de mine!” Hristos mărturiseşte că, cu adevărat aceasta era credinţa, împlinindu-i cererea şi spunându-i:
„Vezi! Credinţa ta te-a mântuit!” ❖
Sfântul Ambrozie al Milanului,
„Tâlcuire la Evanghelia după Luca
126”, traducere Lucian Filip
Sursa – doxologia.ro

Am călătorit de curând pe acelaşi drum pe care a trecut Mântuitorul venind
din Galileea pe lângă Samaria, trecând prin Ierihon, urcând spre patria sa
cea mântuitoare. A trecut prin Ierihon, cel mai vechi oraş din lume. Sfintele Scripturi
ne aduc aminte că în preajma Ierihonului, la numai 2 kilometri, Domnul primise
botezul Său de la Ioan. Iar deasupra Ierihonului, după ce postise 40 de zile
în pustiul Carantaniei, Domnul l-a biruit pe Satan atunci când a fost ispitit.

Î

n Ierihon, Sfânta Evanghelie de azi
ne spune că a fost întâmpinat de un
om orb, aproape fără nume, căci
Bartimeu înseamnă „fiul lui Timeu”, un
om care, deşi orb, ne descoperă că el
vedea prin credinţă. Domnul nici nu
făcuse vreo minune în Ierihon, dar
credinţa lui Bartimeu venise din auz,
căci vestea despre Iisus se răspândise şi
în Ierihon. Când a auzit mulţimile, orbul
cerşetor a simţit în inimă că Iisus
cercetează cetatea. A început să strige
din adâncul sufletului: „Iisuse, Fiul lui
David, miluieşte-mă!” În această cerere
descifrăm sufletul lui Bartimeu. El
cunoştea că Hristos este din neamul lui
David, că El este Mesia, că despre El au
scris profeţii, că este Fiul lui Dumnezeu,
că este Unsul lui Dumnezeu, Hristosul.
Nici măcar cei care au stat lângă
Mântuitorul şi au văzut atâtea minuni şi
L-au auzit predicând nu au ajuns la
înălţimea orbului. Cine i-a descoperit
orbului această taină? Hristos l-a fericit
pe Petru când a mărturisit „Tu eşti

Hristos, Fiul lui Dumnezeu”, căci Tatăl îi
descoperise această taină. La fel şi orbului
cerşetor putem spune că Dumnezeu i-a
descoperit această taină. De aceea a
strigat „Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă
de mine!” Iar când vine la Hristos, la
întrebarea Acestuia, „Ce voieşti să-ţi
fac?”, orbul răspunde: „Doamne, să văd!”.
Într-o traducere siriacă apare semnificaţia
„Doamne, să Te văd”. Dar comentatorii
nu i-au în seamă această traducere, de
aceea şi noi rămânem la înţelesul Evangheliei „Doamne, să văd”, şi ne minunăm
de răspunsul pe care i L-a dat Domnul:
„Vezi! Credinţa ta te-a mântuit.”. Domnul îi redă nu numai vederea, ci şi
mântuirea, îi împlineşte şi dorinţa, dar îi
dăruieşte şi mântuirea, aşteptarea sa de o
viaţă. Indiscutabil, o mare minune. Spune
Scriptura că Bartimeu şi-a lăsat haina
zdrenţuită şi mergea după Iisus.
Venind acum de la Ierihon, îmi rămâne
în inimă traducerea siriacă „Doamne, să
Te văd!”... ❖
Părintele Dinu

De ce-i sărbătorim
pe Sfinţii Trei Ierarhi împreună?
În zilele împăratului Alexie Comnen
care a luat sceptrul împărăţiei
în anul 1081, s-a iscat neînţelegere
între oamenii cei mai de cinste
şi mai îmbunătăţiţi, căci lumea
se împărţise: unii se numeau ioanieni,
alţii vasilieni şi alţii grigorieni, şi pricire
în cuvinte era pe numele acestor sfinţi.

U

nii cinsteau mai mult pe Vasile cel
Mare, zicând că este înalt la cuvânt,
ca unul care a cercetat prin cuvânt
firea celor ce sunt, că la fapte se aseamănă
aproape cu îngerii, că nu era lesne iertător,
că era fire hotărâtă şi nu era stăpânit de nici
un lucru pământesc. În schimb, pogorau pe
dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, zicând că
ar fi fost oarecum potrivnic lui Vasile,
pentru că ierta prea lesne şi îndemna la
pocăinţă. Iar alţii înălţau pe acest dumnezeiesc Ioan Gură de Aur, zicând că este
mai omenească învăţătura lui şi că îndreaptă
pe toţi, şi-i înduplecă spre pocăinţă prin
dulceaţa graiului său. Ei ziceau că Ioan
Gură de Aur stă mai presus decât marele
Vasile şi Grigorie prin mulţimea cuvântărilor
sale, cele dulci ca mierea, prin puterea şi
adâncimea cugetării. Alţii înclinau spre
dumnezeiescul Grigorie, că adică el ar fi
întrecut pe toţi, şi pe cei vechi, vestiţi în
învăţătura elinească, şi pe ai noştri, prin
înălţimea, frumuseţea şi cuviinţa cuvântărilor şi scrierilor lui. De aceea ziceau că
Grigorie biruie pe toţi şi stă mai presus
decât Vasile şi Ioan.

Arătarea Sfinţilor Trei Ierarhi

Mai târziu, după câţiva ani, sfinţii aceştia se arătară, unul câte unul, după aceea
câte trei împreună, aievea, nu numai în vis,
arhiereului ce păstorea cetatea Evhaitenilor,
Ioan, bărbat înţelept în toate, cunoscător al
învăţăturii elineşti, cum se vede din scrierile lui şi care ajunsese pe culmea
virtuţilor. Sfinţii grăiră într-un glas către
dânsul: noi, precum vezi, la Dumnezeu una
suntem şi nici o împotrivire sau vrajbă nu
este între noi. Ci fiecare la timpul său,
îndemnaţi fiind de Duhul Sfânt, am scris
învăţături pentru mântuirea oamenilor.
Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, aşa am
învăţat. Nu este între noi, unul întâi şi altul
al doilea, şi de vei chema pe unul, vin şi
ceilalţi doi. Drept aceea, scoală-te de
porunceşte celor ce se pricesc să nu se mai
certe pentru noi. Că nevoinţa noastră a fost
aceasta, şi cât am fost vii şi după ce am
răposat, ca să împăcăm şi să aducem lumea
la unire. Împreunează‑ne într-o singură zi
şi ne prăznuieşte cu bună-cuviinţă. Înştiinţează şi pe urmaşi, că noi una suntem la
Dumnezeu şi încredinţează-i că şi noi vom
ajuta la mântuirea acelora ce fac pomenirea;

căci nouă ni se pare că avem oarecare
îndrăznire la Dumnezeu. Acestea zicândule, s-a părut că ei se suie iarăşi la ceruri,
îmbrăcaţi în lumina nespusă şi chemânduse unul pe altul, pe nume.

Praznicele celor trei Sfinţi

Iar Ioan Evhaitul, a făcut aşa cum îi
porunciseră sfinţii, potolind mulţimea şi pe
cei ce se certau. El a dat Bisericii sărbătoarea
aceasta spre a fi prăznuită. Şi iată gândul
acestui om: cunoscând că luna aceasta
ianuarie, îi are pe câte trei sfinţi: la zi întâi
pe Vasile cel Mare, la 25 pe dumnezeiescul
Grigorie şi la 27 pe dumnezeiescul Ioan
Gură de Aur, i-a sărbătorit la un loc în ziua
a 30-a, împodobindu-le slujba cu canoane,
cu tropare şi cu cuvinte de laudă, aşa cum
se cădea. Aceasta pare că s-a făcut şi cu
voia sfinţilor, căci laudele închinate lor n‑au
nici o lipsă şi au întrecut pe toate câte s‑au
făcut şi câte se vor mai face.

Înfăţişarea şi darurile
Sfinţilor Trei Ierarhi

Sfinţii aceştia erau la statul trupului şi la
înfăţişarea lor în chipul următor:
Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur era
foarte mărunt şi foarte subţire, cu capul
mare, ridicat deasupra umerilor, nasul lung,
nările late, faţa foarte galbenă, amestecată
cu alb, locaşurile ochilor adâncite, dar ochii
mari, care îi făceau căutătura veselă şi faţa
strălucită, deşi din firea lui părea mâhnit;
fruntea mare, fără păr, cu multe încreţituri,
urechile mari, barba mică şi rară, împodobită
cu păr puţin şi cărunt, fălcile trase înăuntru
din pricina postului desăvârşit. A întrecut
cu graiul pe toţi filosofii elinilor, mai ales
cu privire la adâncimea gândurilor şi la
dulceaţa şi înflorirea graiului. A tâlcuit
Sfânta Scriptură şi a propovăduit Evanghe-

lia cu folos ca nimeni altul, încât de n-ar fi
fost acesta (măcar că este o cutezare să zicem
aşa), ar fi trebuit ca iarăşi să vină Hristos pe
pământ. Cât priveşte virtutea şi fapta şi
privirea lăuntrică, i-a întrecut pe toţi, făcându-se izvor de milostenie, de dragoste şi
de învăţătură. A trăit şaizeci şi trei de ani şi
a păstorit Biserica lui Hristos şase ani.
Vasile cel Mare era înalt şi drept la stat,
uscăţiv şi slab, negru la faţă, cu nasul plecat,
sprâncenele arcuite, cu fruntea cam posomorâtă, asemenea omului gânditor şi îngrijorat, cu obrazul lunguieţ şi cam încreţit,
cu tâmplele adâncite, cu barba destul de
lungă, căruntă pe jumătate. Acesta a întrecut cu scrierile sale nu numai pe înţelepţii
din zilele lui, ci şi pe cei vechi. Străbătând
toată învăţătura, era stăpân pe toată ştiinţa;
se folosea de toată filosofia înţeleaptă în
lucrările sale şi sporea în cunoştinţa tainelor
dumnezeieşti. S-a suit în scaunul arhieriei
când era de patruzeci de ani şi a cârmuit
Biserica cinci ani.
Sfântul Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu era om de mijloc la statul trupului, cu
faţa palidă dar veselă, cu nasul lat, cu
sprâncenele drepte, căutătura blândă şi
veselă; la un ochi era mai mâhnit din pricina
unui semn de lovitură, la pleoapa de sus;
barba nu o avea prea lungă, dar era destul
de deasă şi tocmită, iar pe margine gălbuie.
Era pleşuv şi alb la păr. A ajuns la atâta
înălţime de teologie, că biruia pe toţi prin
înţelepciunea cuvântărilor şi a învăţăturilor
sale. Drept aceea a câştigat şi numele de
teologul, adică de Dumnezeu cuvântătorul.
A vieţuit pe pământ optzeci de ani şi a
păstorit Biserica din Constantinopol doisprezece ani. ❖
Sinaxar - Text parţial adaptat

Aşezămintele Sociale
Şerban Vodă

Sfinţirea Icoanei
Maicii Domnului
Ierusalimitita

C

u ajutorul lui Dumnezeu şi din
donaţiile credincioşilor am reuşit
să punem primul rând de icoane
de la catapeteasmă. Duminica viitoare vom
sfinţi icoana cea mare Axioniţa şi vă rugăm
să fiţi alături de noi la acest eveniment.
Icoana în sine este o operă de artă, copie
a icoanei Maicii Domnului Ierusalimitita,
aflată în Grădina Ghetsimani, în biserica
unde se află Mormântul Maicii Domnului.
Această icoană s-a făcut cu multă greutate,
ca recunoştinţă adusă Maicii Domnului
pentru nenumăratele minuni revărsate în
biserica noastră şi pentru ajutorul care ni
l‑a dat de câte ori am avut nevoie. Duhul
Maicii Domnului este prezent în biserica
noastră şi dorim ca odată cu sfinţirea acestei
icoane, Maica Domnului să rămână pe mai
departe ocrotitoarea parohiei noastre.
Mulţumim pe această cale tuturor celor
care şi-au revărsat argintul, aurul şi pietrele
preţioase şi celor care au contribuit financiar
pentru acest obiectiv. Rugăm pe Maica
Domnului cu smerenie să ne călăuzească
paşii pe urmele Fiului ei. ❖
Părintele Dinu

”Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor mântui“

A

m început cu bine anul acesta lucrările la Aşezămintele Sociale
Şerban Vodă. Cu multe greutăţi, dar
nu ne-am oprit. Urmează în cel mai scurt timp
să punem planşeul peste etajul I. Vă rugăm ca
aşa cum aţi făcut de fiecare dată, să fiţi alături
de noi, să ne sprijiniţi financiar după posibilităţi ca să ne atingem acest obiectiv sfânt.
Dorim ca până în luna martie să terminăm
măcar corpul în care va funcţiona o grădiniţă
creştină. Sunt convins că din puţinul fiecăruia
cu ajutorul lui Dumnezeu vom putea da în

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 24 - 31 IANUARIE 2016
ZIUA	ORA	SLUJBE/activităţi
Duminică 24 ianuarie 0800-1200 Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie, Tedeum
Miercuri 27 ianuarie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 29 ianuarie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 30 ianuarie
0800-1200 Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan
		
Gură de Aur – Utrenia, Sfânta Liturghie, Pomenirea morţilor
1800-1900 Vecernie
Duminică 31 ianuarie 0800-1200 Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) – Utrenia,
		
Sfânta Liturghie
În anul 2016, în Biserica Şerban Vodă, în fiecare duminică la ora 17:00, vor avea loc

seri catehetice – conferinţe

susţinute de preoţii bisericii şi de invitaţi: profesori şi oameni de cultură. Întrucât anul 2016 este dedicat
educaţiei religioase a tinerilor, îi invităm în primul rând pe tineri să participe la aceste conferinţe,
dar şi pe toţi cei dornici să cunoască adevărul de credinţă. Conferinţele se vor desfăşura în două părţi:
❖ susţinerea temei de către preoţii bisericii şi invitaţii acestora
❖ întrebări şi răspunsuri pe marginea temei prezentate

Duminică 24.01.2015, ora 17:00, Diac. Prof. Dr. Ioan Caraza
va susţine conferinţa cu tema

Sfânta Scriptură în Biserică - traduceri, ediţii şi Importanţă

folosinţă acest obiectiv necesar comunităţii
noastre. Dorim de asemenea să continuăm
lucrările de pictură la biserica noastră. Este
bine ca fiecare membru al acestei biserici să
cugete şi din puţinul lui să sprijinim această
lucrare. Vă asigurăm din partea noastră de
multă stăruinţă, corectitudine şi dragoste nefăţarnică. Dorim ca şi în vremea Apostolilor,
în cantina socială a bisericii noastre să putem
oferi masa dragostei celor mai nevoiaşi decât
noi. Ştim că vremurile sunt grele, dar neamul
nostru totdeauna în vremurile grele a ştiut să
pună deoparte, pentru sufletul său, darul lui
Dumnezeu.
Şi dorim să vă amintim cât de importantă
pentru noi este contribuţia benevolă anuală,
căci lucrările ce ne aşteaptă, pictura, Aşezămintele Sociale, ca şi altele, necesită darul
nostru, al tuturor. Pentru că ştim cât de greu
vă este multora dintre dumneavoastră să
puneţi deoparte şă să daţi dintr-o dată această
sumă, ea poate fi plătită şi fracţionat în cursul
unui an. ❖ Părintele Dinu
Parastas de un an

S-a împlinit un an de zile de la trecerea la cele
veşnice a domnului Gelu Ioan Anghel, ctitor, donator
al bisericii noastre. Cu această ocazie, ca semn
al recunoştinţei, Consiliul şi Comitetul Parohial,
au orânduit o agapă frăţească, masa de la parastasul
de un an, fiind astfel alături de mama,
doamna Elena Anghel. O parte din membri
Consiliului Parohial s-au deplasat la Cimitirul Jilava
Mierlari pentru a fi prezenţi la oficierea slujbei
religioase la mormântul vrednicului de pomenire

Gelu Ioan Anghel.

Veşnică să-i fie pomenirea şi Dumnezeul să-l ierte!

Biserica şi Unirea
Principatelor Române

Vineri, 22 ianuarie 2016, a avut loc în
Aula Academiei Române Sesiunea
aniversară „24 ianuarie 1959 - Unirea
Principatelor Române”.
PS. Vaarlam Ploieşteanul, episcop-vicar
patriarhal a citit mesajul Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, din care vom spicui
câteva fragmente ce ilustrează
rolul decisiv al implicării Bisericii
încă de la început în toate evenimentele
care au dus la Unirea Principatelor Române.

„D

eodată cu aceste evenimente internaţionale favorabile românilor, Biserica Ortodoxă Română, prin slujitorii
ei, a iniţiat o veritabilă campanie de
susţinere a Unirii prin scrieri, cuvântări,
declaraţii publice şi implicare politică.
În martie 1856 (în acelaşi timp cu
încheierea Tratatului de la Paris), arhimandritul Neofit Scriban, profesor la
Seminarul de la Socola – „Sorbona
românilor”, cum a fost denumit de către
academicianul Constantin Erbiceanu, a
publicat la Iaşi lucrarea „Unirea şi
neunirea Principatelor” în care combate
temeinic opiniile separatiştilor, subliniază uriaşele avantaje pe care le ar
aduce unirea şi încheie cu aceste cuvinte: „Între moarte şi lumină, o,
Moldova, alege!”. În iulie, acelaşi an,
arhim. Neofit scrie în revista „Zimbrul”
articolul „Foloasele Unirii Principatelor
Române”, în care demonstrează că prin
unire se va ajunge la prosperitatea
economică şi la o mai bună organizare

administrativă. Atât de cunoscute au
devenit aceste scrieri, încât la Congresul
de la Paris s-a ţinut seama de ele.“
„Ideile unioniste ale fraţilor Neofit şi
Filaret Scriban au fost preluate de cei
peste 3.000 de preoţi absolvenţi ai Seminarului de la Socola şi răspândite în
toată Moldova.”
„După ce a rostit la 29 iunie 1856 o
însufleţitoare cuvântare în favoarea Unirii
cu prilejul hramului Catedralei din Huşi,
rectorul Seminarului din Huşi, viitorul
Episcop Melchisedec Ştefănescu, a publicat
lucrarea „Jertfă pentru Unirea Principatelor” cu un larg ecou în rândul românilor.”
„În ziua de 25 mai/6 iunie 1856, la
Mănăstirea Socola s-a înfiinţat un Comitet
al Unirii, iar actul de constituire a acestuia,
trimis tuturor districtelor Moldovei, a încurajat constituirea de comitete unioniste
în fiecare capitală de district în care
membrii clerului - din mănăstiri şi de la
parohii - au avut un rol esenţial.”
„Mitropoliţii erau preşedinţi ai Divanurilor (n.r. - Ad-Hoc din 7 şi 8 oct. 1857),
episcopii erau membrii de drept, iar egumenii mănăstirilor închinate şi neînchinate
aveau dreptul de a alege câte doi reprezentanţi. Participarea majorităţii clerului
a fost obstrucţionată intenţionat de
autorităţile ostile Unirii, cunoscute fiind
convingerile unioniste ale clerului. Au
urmat şi o mulţime de abuzuri şi încercări
de intimidare a ierarhilor şi preoţilor, însă
reacţia acestora a fost neaşteptat de energică. Au fost adresate scrisori de protest
Comisiei Europene de la Bucureşti, Ministerului Cultelor, Ministerului de Interne.”
„Adunările elective din ianuarie 1859

prezidate de cei doi Mitropoliţi, Sofronie
al Moldovei şi Nifon al Ţării Româneşti,
au ales domnitor pe colonelul Alexandru
Ioan Cuza, în 5 ianuarie la Iaşi şi în 24
ianuarie la Bucureşti. Această dublă
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a fost
de facto momentul Unirii Principatelor.
Şi de această dată rolul Bisericii a fost
major. Întreaga ierarhie a celor două
provincii româneşti, cu excepţia Episcopului Nectarie Hermeziu al Huşilor, şi
majoritatea covârşitoare a preoţimii au
susţinut alegerea aceluiaşi domn în
ambele Principate prin publicaţii, cuvântări, manifestări publice.” ❖

Sf. Ioan Gură de Aur
Definiţia omului

C

e este omul, vom vedea. Cei din
afară zic că omul este o fiinţă
logică (cuvântătoare), muritor,
primitor de ştiinţă şi de înţelepciune,
dar noi nu vom rămâne numai la această
definiţie, ci vom întinde definiţia mai
departe, aducând mărturii din Sfânta
Scriptură. Aşadar, unde anume a dat
definiţia omului? Ascultă ce spune ea:
„Era”, zice, „om”. Cum? „Fără prihană
şi drept, se temea de Dumnezeu şi se
ferea de ce este rău.” (Iov 1, 1). Acesta
este omul. Şi iarăşi în altă parte zice:
„Omul drept umblă pe calea lui fără
prihană.” (Pilde 20, 7). Pe cei ce nu sunt
în acest chip, chiar de-ar avea
înţelepciune, chiar dacă ar fi primitori
de ştiinţă cât de multă, totuşi Sfânta
Scriptură nu obişnuieşte a-i numi
oameni, ci câini, şi cai, şi vipere, şi
şerpi, şi vulpi, şi lupi, şi, în fine, ceea ce
este mai dispreţuit dintre fiare. Deci,
dacă acesta este om, apoi cel ce petrece
în dezmierdări nu este om.
Tâlcuiri la Epistola către Timotei,
omilia a XIII-a
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