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Îl avem pe Hristos numai dacă
împlinim binele cerut de El
Duminica
Înfricoșătoarei Judecăți
(a Lăsatului sec de carne)
Sf. Sfințit Mc. Vlasie,
episcopul Sevastiei;
Sf. Teodora împărăteasa

Astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu
am ajuns în a treia Duminică
a perioadei Triodului,
în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți
care se mai numește și Duminica Lăsatului
sec de carne. În Evanghelia de la Matei,
învățăturile Mântuitorului Hristos
sunt sistematizate în cinci mari cuvântări:
„Predica de pe Munte”,
„Cuvântarea despre misiunea apostolilor”,
„Cuvântarea în parabole”,
„Cuvântarea despre viața comunitar-bisericească” și „Cuvântarea eshatologică”.
Pericopa evanghelică de astăzi,
de la Matei cap. 25, încheie
„Cuvântarea eshatologică”.

A

ceastă pericopă ne arată cât de
importantă este iubirea milostivă
arătată oamenilor aflaţi în nevoi
încât fără ea nimeni nu se poate mântui.
Nimeni dintre pământeni nu va putea
înţelege cum în oamenii flămânzi şi însetaţi,
străini şi săraci, bolnavi şi întemniţaţi, este
prezent tainic Iisus Hristos. Surprinzător
va fi şi faptul că oamenii vor fi judecaţi nu
numai pentru faptele lor cele rele, ci şi
pentru binele pe care puteau să-l facă şi nu
l-au făcut. În general, noi suntem obişnuiţi
să spunem că Dumnezeu este bun, îndelung
răbdător, multmilostiv şi smerit. Aşa S-a
manifestat în tot timpul activităţii Sale
pământeşti, dar Evanghelia Duminicii
Înfricoşătoarei Judecăţi ne arată că la
sfârşitul veacurilor, A Doua Sa venire pe
pământ se va face „cu putere şi cu slavă
multă” (Matei 24, 30). Până atunci, smerit,
tăcut şi nevăzut, El respectă libertatea
omului de a-L iubi sau nu, precum şi de a
iubi sau a nu iubi pe semenii săi. Dar la

sfârşitul veacurilor, El Dreptul Judecător va
arata oamenilor libertatea Lui, unită cu
slava dumnezeirii Lui, de-a evalua sau
aprecia cu dreptate libertatea şi faptele
oamenilor în relaţia lor cu semenii lor pe
care i-au întâlnit în viaţă.
Astfel, cea mai mare lumină pe care o
primim din Evanghelia acestei Duminici
este descoperirea sau arătarea legăturii
tainice dintre smerenia lui Dumnezeu şi
slava Lui. Smerenia Lui este respectarea
libertăţii subiective a omului, iar slava Lui
este răsplătirea iubirii milostive a omului.
Dumnezeu este atât de smerit, încât se lasă
respins de oameni sau uitat de ei. Atât de
mult respectă El libertatea omului încât se
ascunde tainic în oamenii cei mai smeriţi
sau cei mai neînsemnaţi, în cei care sunt
umiliţi pentru că îi apasă sărăcia, foamea,
setea, robia sau lipsa de libertate, înstrăinarea, boala, ducând o existenţă la
limita dintre viaţă şi moarte. Însă, tocmai
această prezenţă tainică a Fiului Omului în
oamenii nevoiaşi este surprinzătoare şi
înfricoşătoare în ziua Judecăţii universale.
De ce? Pentru că oamenii nu se aşteaptă ca
în atâţia robi ai sărăciei, ai bolii şi ai umilirii
de pe pământ să se afle tainic prezent Însuşi

Mântuitorul Hristos, Judecătorul Suprem,
Care va zice: „Ori de câte ori aţi făcut un
bine unora din aceşti prea mici fraţi ai Mei,
Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40).
Acest fapt reprezintă o realitate cu care
s-a confruntat Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei şi Biserica vremii sale în
mijlocul multor rătăciţi care considerau
suficient să profereze un creştinism teoretic, fără împlinirea atentă a poruncilor
dumnezeieşti. Problema este actuală până
astăzi, căci şi azi sunt mulţi dintre aceia
care cred că e de ajuns să te numeşti creştin,
fără o preocupare serioasă de a împlini
voia lui Dumnezeu. Unora ca aceştia,
Evanghelia de astăzi le atrage atenţia că
vor fi judecaţi nu după „firmă”, ci după
faptele iubirii milostive, căci nimeni nu
poate spune că-L are pe Hristos sau că are
credinţă în El dacă nu împlineşte binele
cerut de El.
Credinciosul adevărat dovedeşte prin
faptele iubirii milostive că se aseamănă lui
Hristos Cel multmilostiv şi în toată viaţa sa
îşi pregăteşte sufletul pentru veşnicie,
pentru ultima fază a existenţei umane: Judecata de apoi. ❖
Părintele Adrian Chiriţă

Aşezămintele sociale
din curtea bisericii, în plină lucrare

Dacă anul trecut în luna septembrie
am terminat lucrările la biserica noastră
și astfel s-a târnosit biserica
la 24 septembrie 2017, iată că ne străduim
să continuăm lucrările la așezământul social.
Despre stadiul lucrărilor site - ul parohiei
Șerban Vodă ne pune la dispoziție
atât informații amănunțite
cât și fotografii recente. Ne bucurăm
să le putem împărtăși cu dumneavoastră.

C

lădirile ansamblului au fost concepute în stilul brâncovenesc, atât
la exterior, cu portice deschise la
parter şi etaj, cu balustrade sculptate din
piatră naturală, arce, ancadramente, tâmplărie
sculptată şi decoraţiuni, cât şi la interior, cu
plafoane casetate din lemn, piese din metal şi
sticlă sau, de exemplu, arce şi bolţi largi la
trapeză, vitralii şi suprafeţe pictate pe suprafeţe pregătite tip „affresco” (pictură murală executată pe o tencuială proaspătă).
Partea cea mai grea va fi cea din categoria
finisajelor şi lucrărilor artistice cu caracterul
specific epocii Renaşterii europene în
strânsă legătură cu arta brâncovenească, ce
îmbină caracterul oriental cu cel apusean.
Grădiniţa, pe patru nivele, are funcţiunile
de bucătărie şi anexe la subsol, o clasă de
grădiniţă – grupa mică, cantina şi acces la
parter, două clase de grădiniţă – grupa
mijlocie şi mare la etajul 1 şi o sală de
festivităţi cu circa 50 de locuri pe scaune, la
etajul 2.
Turnul clopotniţă este funcţional legat
prin scara principală de Grădiniţă şi
celelalte corpuri ale ansamblului.
Locuinţele de serviciu cuprind două
apartamente identice. Cancelaria parohială

este un spaţiu similar cu cele două locuinţe
de serviciu, dezvoltat pe parter, etajul 1 şi
2, având funcţiuni specifice activităţilor
Consiliului Parohial, cum ar fi Sala de
consiliu la parter, birouri, oficiu şi grupuri
sanitare.
Corpul Social este proiectat pentru cazarea a 18 persoane, câte două persoane în
câte trei camere pe nivel, la parter, etajul 1
şi etajul 2, prevăzute cu grupuri sanitare
dotate cu duşuri. Pe fiecare nivel există câte
un spaţiu comun pentru activităţile de zi şi
TV. Aceste persoane cu nevoi speciale vor
putea fi angajate în diferite activităţi
gospodăreşti ale Parohiei, devenind astfel
asociaţi la existenţa cotidiană. La subsol,
pe toată suprafaţa corpurilor 3 şi 4, se va
executa o trapeză pentru circa 100 de enoriaşi, cu caracter brâncovenesc, având arce

şi bolţi parţial pictate şi plafoane din lemn
sculptat şi pictat.
Capela este o construcţie deja finalizată,
care funcţionează cu rolul de capelă
funerară, fiind separată de celelalte clădiri
ale ansamblului. Urmează să se execute
pictura şi alte lucrări de detalii de
arhitectură. ❖

În curând vom auzi
glasul noilor clopote
În data de 9 februarie 2018 s-au turnat
clopotele parohiei Șerban Vodă. Ele vor fi
parte integrantă a cultului creștin,
căci clopotele bisericii dau timpului
o măsură liturgică, umplându-l de rost.

T

ragerea clopotelor îl face pe om
să iasă din rânduiala cotidiană,
într-o realitate mai presus de
aceea care cade sub simţuri. În
rugăciunea din „Canonul pentru binecuvântarea clopotelor” găsim scris:
„Toţi cei care pot auzi glasul lor în zi şi
în noapte să se împărtăşească de
sfinţenia sfinţilor.”
Trasul clopotelor este o practică străveche a Bisericii Ortodoxe, prin aceasta
urmărindu-se atât chemarea credincioşilor la slujbe, cât şi exprimarea
bucuriei triumfătoare a Bisericii şi a
slujbelor sale dumnezeieşti.
Clopotele nu bat niciodată pentru
amuzament. Ci bat pentru ceva de
natură sufletească, care ne atrage
atenţia: „cheamă viii, plâng morţii,
împrăştie viforele, împrăştie dracii şi
trăznetele”.
Clopotele reamintesc rostul lor
ocrotitor, de mântuire şi vestire,
adeveresc cuvintele Scripturii, care zic:
„În tot pământul a ieşit vestirea lor.”
Pentru adăpostirea clopotelor s-au
zidit clopotniţele, care sunt construcţii
în formă de turn, fie separate de
biserică, fie într-unul dintre turnurile
sau turlele bisericii.
Cunoscând toate acestea, parohia
noastră a socotit de cuviinţă să purceadă
la construirea acestor clopote. Ele
cântăresc 1237 kg: primul clopot va
avea 635 kg, al doilea clopot – 325 kg ,
al treilea – 195 kg, iar al patrulea – 82
kg. Costul unui kilogram de clopot este
de 151 lei, ceea ce înseamnă că valoarea
totală a clopotelor este de aproximativ
40.300 euro.
Venim pe această cale rugându-vă ca
fiecare, după posibilităţi, să contribuie
la acestea, pentru că dorim să finalizăm
lucrarea până la Florii.
În general clopotele se toarnă dintr‑un
aliaj special, în care predomină alama,
care-i determină şi sonoritatea. Se foloseşte un bronz special care conţine
staniu, nichel, argint şi cupru. Puritatea
aliajului este o condiţie indispensabilă
pentru a obţine un clopot de calitate.
Prezenţa impurităţilor are o mare incidenţă asupra timbrului şi sonorităţii
clopotelor. Noi am ales pentru armonie
următoarea tonalitate: sol – si – re – sol
– sol – re – si – sol.

În speranţa că veţi fi ca de fiecare
dată alături de noi, vă mulţumim
anticipat şi nu uităm cuvântul Scripturii
care spune că „pe dătătorul de bună

voie îl iubeşte Dumnezeu”. (II Corinteni
9, 7) Cei care doresc să doneze o pot
face la chitanţierul bisericii.
Părintele Dinu Pompiliu

Cum să ne trăim credinţa?
✚ Mântuirea noastră depinde de credinţa
şi nădejdea în mila lui Dumnezeu, de lăsarea
noastră şi a tuturor în voia Lui cea sfântă. Fără
mustrare de sine, smerenie, răbdare şi
dragoste, este cu neputinţă a ne mântui; cu
aceste mijloace, şi luptele se uşurează, şi
cursele vrăjmaşului se nimicesc. (Sfântul
Macarie)
✚ Pretutindeni este cu putinţă să vă
mântuiţi, numai să nu-L părăsiţi pe Mântuitorul. Agăţaţi-vă de cămaşa lui Hristos şi El
nu vă va lăsa. (Sfântul Varsanufie)
✚ Cât de mult trebuie să asudăm, câte
osteneli trebuie să săvârşim şi câte lipsuri,
boli, necazuri şi suspine trebuie să îndurăm
pentru dobândirea veşnicei odihne în Ceruri!
Iar noi credem că trândăvind, adică şezând pe
pat moale, după o viaţă luxoasă, vom şi intra
în Împărăţia Cerurilor! (Sfântul Antonie)
✚ Fii atentă la mântuirea ta atât timp cât
este ziuă; adică trebuie prin toate mijloacele să
te sileşti spre toată fapta cea bună şi repet:
trebuie să te sileşti, căci cei ce se silesc
dobândesc Împărăţia Cerurilor. (Sfântul Iosif)

✚ Fiecare dintre noi trebuie să aibă mai
multă grijă de el însuşi, de sufletul său şi de
propriul folos sufletesc, pentru că, după
cuvântul Apostolului, fiecare dintre noi va da
răspuns pentru sine înaintea lui Dumnezeu.
Iar confuzia noastră tocmai de aici provine,
din faptul că tot mai mult suntem aplecaţi spre
învăţarea celorlalţi şi ne străduim nu numai
să-i convingem de ideile noastre, dar şi să le
demonstrăm prin diferite argumente şi să-i
facem să-şi schimbe convingerile lor.
✚ Din praf, în afară de praf, nimic nu
poate ieşi. Dar din răbdare vin pacea, lumina,
harul. Căci toate vor trece, ca ceaţa dimineţii,
îndată ce soarele va răsări. Iar soarele nostru
îndată va străluci. Prin răbdarea voastră veţi
dobândi sufletele voastre (Luca 21, 19).
(Sfântul Anatolie)
✚ Trebuie să ne deprindem cu răbdarea
nu atunci când suntem vinovaţi şi ponegriţi pe
drept, ci când suntem nevinovaţi şi ponegriţi
şi mustraţi pe nedrept. (Sfântul Macarie) ❖
Ne vorbesc Stareţii de la Optina,
Editura Egumeniţa, 2007

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 11 - 18 februarie 2018
ZIUA	ORA	SLUJBE/activităţi
Duminică 11 februarie 2018 0800-1200 Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 14 februarie 2018 1730-1930 Sfântul Maslu (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă
		
şi peşte)
Vineri 16 februarie 2018
1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză,
		
lapte, ouă şi peşte)
Sâmbătă 17 februarie 2018 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas cu pomenirea morţilor
1700-1800 Vecernie
Duminică 18 februarie 2018 0800-1200 Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)
		
Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti
		
Utrenia, Sfânta Liturghie

Conferinţele Parohiei Şerban Vodă

Curs de supravieţuire urbană
„Eu aș spune că, încununarea rațiunii
este credința și că de fapt umanitatea
noastră este conținută de depășirea
rațiunii în direcția credinței, credință
care nu este irațională
ci probează rațiunea, și că acest lucru
se întâmplă nu în orice credință
ci în credința în Iisus Hristos.”

A

ceasta a fost una din frazele cu
care domnul Dr. Laurenţiu
Gheorghe, cadru didactic la
Facultatea de Filosofie din Bucureşti şi‑a
încheiat conferinţa de duminică trecută cu
tema „Despre raţiune şi credinţă în
contextul secularizării”. Şi este poate un
pas, o deschidere către următoarea
conferinţă.
În după amiaza zilei de duminică, 11
februarie, avem un invitat drag sufletelor
tuturor celor care l-au cunoscut: părintele
Alexa Visarion, parohul bisericii „Sf.
Nicolae” din cartierul Militari. Este apropiat
şi de parohia noastră, atât de enoriaşi cât
mai ales de preoţii slujitori.
Despre părintele Alexa Visarion aş putea
spune că iubeşte oamenii. N-aş spune că
este un preot care face misiune. Aş sublinia
mai degrabă dragostea şi empatia pe care o
are pentru oameni şi în special pentru tineri.
Acestea îl fac să iasă mereu în întâmpinarea
semenilor, să fie atent la necazurile sau
nedumeririle pe cale pe care le au. Să facă
permanent pasul spre înţelegerea lor, să

găsească mereu soluţii ca oamenii să-şi
trăiască credinţa în viaţa de toate zilele. Să
supravieţuiască în „jungla” civilizaţiei, care
este mai aprigă la oraş, unde omul se
depărtează de esenţa umanităţii sale şi de
multe ori de legătura cu Dumnezeu.
De aici numeroasele întrebări pe care le
au tinerii într-o lume din ce în ce mai
corporatistă, în care munca şi concurenţa
lasă din ce în ce mai puţin timp pentru
familie şi spiritualitate. Aşa s-au născut
întâlnirile cu tinerii de la parohia Sf.
Nicolae-Militari care s-au numit „Cursuri
de supravieţuire urbană”. Tinerii s-au
apropiat de biserică, de Dumnezeu, de
înţelegerea sensului vieţii. S-au apropiat şi
între ei. Era nevoie de aceste întâlniri pentru
că „Tânărul timpurilor noastre este foarte

trist. Foarte frustrat, nemulţumit profund.
Cei mai mulţi se gândesc să plece în
străinătate. Să scape de realitatea noastră
care le-a înşelat toate aşteptările. Lor le
sunt adresate aceste cursuri. Noi dorim să-i
învăţăm cum să nu cadă în deznădejde.
Cum să nu ajungă în mrejele alcoolului, ale
drogurilor şi ale conjuncturilor. Să nu se
rătăcească şi să-şi strice toată tinereţea.
Aceste cursuri îi învaţă cum să-şi gestioneze
sentimentele, cum să-şi ţină firea, cum să‑şi
educe conştiinţa şi purtarea. La ele participă
câte 60-70 de persoane. Cu toţii doresc un
singur lucru: să-L găsească pe Dumnezeu.
Să nu le răpească demonul sufletul, într-un
oraş atât de ofertant în acest sens, cum este
Bucureştiul”. Aşa mărturisea părintele
Alexa Visarion într-un interviu.
Şi pentru că oamenii sunt din ce în ce
mai trişti, părintele aminteşte de multe ori
de marele psihanalist Victor Frankel, pe
care îl invoca foarte des părintele Galeriu.
Acesta atrăgea atenţia că lumea intră într‑un
colaps, întro zonă depresivă, se îmbolnăveşte
de depresie pentru că nu mai are deloc
activitate spirituală. Nu există medicament
care să trateze tristeţea. Dar există credinţa
care vindecă sufletul dintr-un trup bolnav
de depresie.
Vă invităm aşadar la o conferinţă care
ne va arăta nu numai cum să supravieţuim,
dar cum poate sufletul să primească lumină
şi viaţă şi să dea vindecare atât trupului cât
şi relaţiilor dintre oameni. ❖

Momente din istoria încercărilor de unire naţională şi rolul BOR în acestea

A

cesta este titlul conferinţei de
marţi, 13 februarie, orele 18,
pe care distinsul nostru invitat,
Preot Profesor Universitar Dr. Ioan
Moldoveanu o va ţine. Suntem în anul
în care se împlinesc 100 de ani de la
făurirea României Mari, iar Biserica
Ortodoxă Română a proclamat anul
2018 „Anul omagial al unităţii de
credinţă şi de neam şi Anul comemorativ
al făuritorilor Marii Uniri din 1918” pe
tot cuprinsul Patriarhiei Române.
Părintele profesor Ioan Moldoveanu
s‑a născut în anul 1967 în Bucureşti, în
familia preotului Dr. Nicu Moldoveanu
(Prof. Univ. Facultatea de Teologie
„Iustinian Patriarhul” şi membru al
Uniunii Compozitorilor) şi a preotesei
Steliana. Urmează liceul Sf. Sava (fost
Nicolae Bălcescu) între anii 1981 şi 1985,
apoi Facultatea de Teologie din Bucureşti
între 1985 şi 1989; cursuri de doctorat la
Bucureşti între 1989 şi 1993. Apoi pleacă
la Atena şi Tesalonic (1993-1999) cu o

bursă de studii de doctorat. Sub îndrumarea Prof. Athanasios Karathanasis îşi
ia doctoratul în teologie cu teza „Relaţii
între Ţările române şi Muntele Athos
(1650-1863)”, (Thesalonic, 1999).

Este hirotonit preot în anul 1992, iar
în anul 1999 este numit preot la parohia
„Sf. Nicolae Dudeşti Cioplea I”, Protoieria III Capitală. În 2003 este numit
preot la paraclisul Ambasadei Greciei
la Bucureşti, cu binecuvântarea PF
Părinte Patriah Teoctist.
Cariera didactică şi-o începe la
Facultatea de Teologie din Bucureşti ca
asistent suplinitor la disciplina Istorie
Bisericească Universală, iar în 1999
este numit asistent titular pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Din 2001 devine lector titular,
din 2006 conferenţiar, iar din 2013 este
profesor titular la disciplina Istoria
Bisericii Ortodoxe Române.
Chiar şi această succintă carte de
vizită a părintelui profesor dr. Ioan
Moldoveanu ne convinge că seara de
marţi va fi una specială, în care vom
înţelege implicarea Bisericii Ortodoxe
Române în făurirea visului de veacuri a
românilor: Unirea cea Mare. ❖

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

