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Chipul lui Dumnezeu din om se dezvăluie
în faptele iubirii pentru aproapele
Duminica a 25-a după Rusalii

Pilda samarineanului milostiv
SF. Ioan cel milostiv,
patriarhul Alexandriei;
Sf. Cuv. Teodor Studitul
†) Sf. Martiri și Mărturisitori
Năsăsudeni: Atanasie Todoran
din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigorie din Zagra și Vasile
din Telciu
În Duminica a XXV-a după Rusalii
la Sfânta Liturghie se citește pericopa
evanghelică de la Luca, capitolul X,
versetele de la 25 la 37, în care ni se prezintă
Pilda Samarineanului Milostiv. Pilda rostită
de Mântuitorul Iisus Hristos simbolizează
însăşi taina mântuirii neamului omenesc,
înțelesul pildei fiind foarte bogat și adânc.

O

mul căzut între tâlhari, rănit şi prădat
de aceştia, simbolizează pe primii
oameni care, fiind înşelaţi de diavol,
au fost prădaţi de nişte tâlhari de binecuvântarea
lui Dumnezeu şi de fericirea raiului, fiind
alungaţi afară. Ierusalimul este raiul, fericirea
cea veşnică, iar Ierihonul este lumea aceasta
pământească, tâlharii nefiind alţii decât diavolii
sau îngerii cei răi. Aceşti demoni l-au dezbrăcat
pe om de fericirea de care se bucura în rai şi
i‑au făcut şi răni, adică l-au cufundat pe om în
fel de fel de păcate grele, căci precum rana sapă
în trupul omului, tot aşa păcatul răneşte sufletul
omului.
Preotul care a trecut pe lângă cel bătut şi
rănit, fără să aibă milă de el, este preotul legii
vechi, preotul Vechiului Testament, care n-a
putut să-l ajute pe om, adică să-l mântuiască.
Moise şi Aaron şi marii preoţi ai evreilor n-au
putut mântui poporul din robia tâlharilor
demoni. Levitul care a trecut după preot şi a
făcut la fel ca el, reprezintǎ pe proorocii
Vechiului Testament, care nici ei n-au putut să-l
ajute pe om, adică să-l mântuiască.
Samarineanul milostiv, aparent un simplu
călător sau pelerin, după cum ne spune
Evanghelia, era considerat de evrei ca fiind un
străin, dar el s-a distins de preotul şi levitul
Legii Vechi prin milostivirea sau bunătatea
sufletului său. Această faptă bună a Samarineanului milostiv, adică a Mântuitorului

Hristos, înseamnă ridicarea naturii umane
căzută în păcat şi rănită de patimi. Hristos
Domnul o unge cu untdelemnul Botezului
(Sfântul şi Marele Mir) care se dăruieşte omului
spre vindecare de păcat şi creştere spirituală.
Vinul turnat pe răni înseamnă vinul Sfintei
Euharistii, adică Sângele Domnului, pe care
omul îl primeşte în Sfânta Împărtăşanie
dimpreună cu Trupul Domnului „spre vindecarea sufletului şi a trupului”, „spre iertarea
păcatelor şi viaţă veşnică”.
Spun Sfinţii Părinţi că aşezarea pe asinul
Său înseamnă luarea asupra Sa a păcatelor
lumii, asumarea în trupul Său a „boldului
păcatului”, iar casa de oaspeţi reprezintă Biserica, spitalul în care se vindecă rănile
pricinuite de păcate. Plecând de pe pământ, a
încredinţat doi dinari, adică Vechiul şi Noul
Testament gazdei, care nu este altcineva decât
„noul preot”, ce se bucură de această dată de
încrederea Sa că poate purta grijă de cel rănit
până la cea de-a doua venire a Sa. Cuvintele
„când mă voi întoarce, îţi voi da” se referă la a
două venire a Mântuitorului Hristos, când El va
răsplăti din belşug celor care în casa de oaspeţi
a lui Dumnezeu, adică în Biserică, s-au ostenit,
cu timp şi fără timp, pentru mântuirea oamenilor, pentru vindecarea şi ridicarea lor din
păcate şi pentru dobândirea vieţii veşnice.
Evanghelia de astăzi nu se mărgineşte la
descrierea unui gest frumos, ci ea este şi un

îndemn clar şi ferm la acţiune, la fapta cea
bună: „Mergi să faci şi tu asemenea!” Acest
îndemn al Mântuitorului - concluzia practică a
Pildei samarineanului milostiv - a fost urmat de
Biserică încă de la începuturile sale, prin opera
filantropică sau lucrarea caritabilă a acesteia
de-a lungul veacurilor. Dar această lucrare îl
priveşte şi pe fiecare creştin în parte, căci şi noi
trebuie să dovedim milă şi înţelegere faţă de
aproapele nostru: faţă de cel căzut între
„tâlharii” vieţii acesteia sau faţă de văduva
căzută pradă singurătăţii, de orfanul urgisit de
soartă, de bolnavul căzut pradă suferinţei, de
cel întemniţat căzut pradă fărădelegii – către
toţi aceştia ne trimite Sfânta Evanghelie: „Du‑te
şi fă şi tu asemenea!” Apleacă-ţi genunchiul tău
lângă cel care suferă sau pătimeşte, de boală, de
singurătate, de lipsa unui sfat ori a unui cuvânt
bun! Dacă eşti sărac şi nu poţi ajuta material pe
aproapele tău, dă-i măcar cuvântul tău bun!
Arată-i cât a pătimit Hristos! Îmbărbătează-l în
singurătatea ori suferinţa lui şi vei fi şi tu
„samarineanul milostiv”.
Prin urmare, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să fim, după posibilităţi, aproapele
celui ce are nevoie de ajutorul nostru. Pilda este
pentru noi toţi un program, un îndemn la fapte
bune, iar dacă lucrăm cu iubire şi bucurie pentru
mântuirea altora, lucrăm şi pentru propria
noastră mântuire. ❖
Părintele Diacon Cristian Filiuţă

Al treilea hram al bisericii noastre

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ

Mănăstirea Sf. Prooroc Ilie din Athos

Săptămâna aceasta parohia noastră
se îmbracă în haine de sărbătoare,
de lumină şi de bucurie. Pentru că, iată,
miercuri, 15 noiembrie, prăznuim
hramul de toamnă al bisericii Şerban Vodă:
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ.

S

fântul Cuvios Paisie de la Neamţ sau
Velicikovski a fost un stareţ ce a trăit
pe meleaguri ucrainene, româneşti
şi athonite în secolul al XVIII-lea şi a avut
o influenţă deosebită atât asupra monahismului românesc, cât şi asupra celui
slav. Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile
Cehiei şi din Slovacia, prezent anul acesta
la Sărbătoarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou,
amintea în cuvântul său de Sfântul Cuvios
Paisie Velicikovski menţionând rolul extrem
de important pe care acesta l-a avut în
Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia.
Cuviosul s-a născut la 21 Decembrie
1722 la Poltava, în Ucraina. Tatăl său a fost
preot la catedrala oraşului. A avut 11 fraţi şi
a primit o educaţie religioasă deosebită.
Unele cercetări duc la concluzia că familia
Sfântului Paisie s‑ar fi tras din moldoveni
stabiliţi în ţinutul Poltavei, presupunându‑se
că ar fi fost chiar înrudiţi cu strămoşii după
mamă ai lui Dimitrie Cantemir.
Rămâne orfan de tată, dar va studia la
Academia duhovnicească din Kiev (întemeiată de Mitropolitul român Petru
Movilă). Nu termină însă studiile, atras fiind
de viaţa monahală şi considerând că nu mai
poate pierde ani la Şcoala din Kiev. În 1740
îl aflăm în mănăstirea Liubeţki, apoi se

îndreaptă spre mănăstirea Medvedovski,
unde va îmbrăca rasa monahală cu numele
de Platon. Datorită prigoanei ocupanţilor polonezi, se întoarce la Kiev, la Lavra Pecersca.
Aici se îndeletniceşte cu pictura icoanelor.
Tot aici îl va cunoaşte şi pe Mitropolitul
Antonie al Moldovei, care ţinea slujbele în
limba română.
După mai multe încercări, abia în anul
1742 reuşeşte să treacă graniţa şi să ajungă
în Moldova. Trece pe la schitul Dălhăuţi Vrancea, apoi în Muntenia, succesiv la
schiturile Trăstieni - Rm. Sărat, Poiana
Mărului - unde îl cunoaşte pe renumitul
stareţ Vasile de la Poiana Mărului - şi la
Cârnu - Buzău, schituri care se conduceau
după regulile monahale athonite.
În 1746, la numai 24 de ani, pleacă spre
Athos. Va locui mai întâi la mănăstirea
Pantocrator, apoi, pentru că nu-şi găseşte
un părinte duhovnicesc pe măsură, se
retrage timp de patru ani într-o peşteră. În
1750 vine la Athos şi stareţul Vasile de la
Poiana Mărului, care îl tunde în monahism
şi îi schimbă numele în Paisie.
În jurul Sfântului Paisie se strâng din ce
în ce mai mulţi ucenici care îi cer sfat şi
îndrumare în viaţa monahală. La 36 de ani
Episcopul Grigorie de la Athos îl hirotoneşte
ieromonah. Primul său ucenic a fost monahul Visarion, venit din Moldova, la care
se adaugă şi alţii, tot moldoveni.
Primind binecuvântarea Patriarhului
Serafim, Sfântul Paisie întemeiază schitul
Sfântul Ilie, cu 5 chilii. Curând vor locui
aici 60 de ucenici de multe naţionalităţi:
români, ruşi, ucraineni, greci sau bulgari.
Stareţul învaţă greaca de la monahul
Macarie şi începe să traducă din greacă în
slavonă, revizuind vechile traduceri slavone
după originalele greceşti ale Sfinţilor
Părinţi răsăriteni.
După 17 ani petrecuţi în Athos, în anul
1763 hotărăşte să se întoarcă în ţară, căci nu
mai putea locui la Schitul Sf. Ilie. Se
stabileşte împreună cu cei 64 de ucenici ai
săi mai întâi la schitul Vărzăreşti - Focşani,

apoi se îndreaptă spre Iaşi, după ce mitropolitul de la Bucureşti - grec de neam l‑a refuzat. La Iaşi, Mitropolitul Gavril
Calimah, pe care-l cunoscuse la Athos, îi
încredinţează mănăstirea Dragomirna,
ctitorie din 1609 a lui Anastasie Crimca.
Mănăstirea va primi din ce în ce mai mulţi
ucenicii, români, ruşi şi ucraineni. Aici
stareţul va sta 12 ani, formând o obşte de
350 monahi. Alcătuieşte un important
regulament monahal, cunoscut sub numele
de „Aşezământul de la Dragomirna”, în opt
puncte, care introducea rânduiala în viaţa
călugărilor. Monahii erau obligaţi să ducă
viaţă de obşte, să lucreze în diferite ateliere
şi ascultări. Stareţul este ales de obştea
tuturor vieţuitorilor şi confirmat de mitropolit. Tot aici Sfântul Paisie înfiinţează
bolniţă, adică spital, pentru bolnavi şi
bătrâni.
Cuviosul Paisie continuă şi în Moldova
opera de traducere a scrierilor Sfinţilor
Părinţi, din greacă în slavonă şi în română.
Cea mai importantă lucrare a sa este
traducerea Filocaliei în limba slavonă la
cererea Mitropolitului Gavriil al Petersburgului. Acesta, după o cercetare
amănunţită a traducerii, o tipăreşte în 1793

Mănăstirea Dragomirna

Racla cu moaştele Sf. Paisie din biserica noastră
la Moscova. Trebuie să amintim că anterior
acestei publicări, în jurul anului 1769 exista
în manuscris o colecţie impresionantă de
texte filocalice traduse în limba română,
Filocalia de la Dragomirna.
Dar opera Sfântului Paisie nu se rezumă
la traduceri. Dintre operele sale personale
menţionăm lucrarea „Şase capitole asupra
rugăciunii inimii” în care Sfântul Paisie
expune sistematic bazele biblice şi patristice
ale rugăciunii lui Iisus, pregătirea celui care
o practică şi efectele acestei rugăciuni. În
această Apologie a Rugăciunii minţii ne
învaţă că cel ce practică Rugăciunea are
nevoie de sfatul unei persoane experimentate. Rugăciunea minţii are mai multe trepte:
pentru începători, care duc o viaţă activă, şi
ea este însoţită obligatoriu de post, rugăciune şi priveghere; o altă treaptă pentru
cei desăvârşiţi, în care rugăciunea minţii
corespunde vieţii contemplative. Când
sufletul se purifică de patimi, el poate primi
harul divin care-l conduce spre viziuni
spirituale, descoperindu-i tainele divine la
care cu mintea nu se poate ajunge. Este
stadiul rugăciunii vizionare sau al
rugăciunii pure, după Sfântul Isaac Sirul,
din care izvorăşte viziunea. Iar rugăciunea
pură este darul exclusiv al lui Dumnezeu.
În privinţa căilor vieţii monahale, Paisie
expune învăţătura tradiţională ortodoxă: în
singurătate totală, în tovărăşia a doi-trei
monahi sau în comunitate, forma pe care o
preferă.
În 1775, când Bucovina este ocupată de
austrieci, stareţul Paisie însoţit de 200 de
ucenici, pleacă la mănăstirea Secu, unde
rămâne patru ani, continuând pravila de la
Dragomirna.
În anul 1779, la dorinţa domnitorului
Constantin Moruzzi (1777-1782), Paisie
devine egumen al mănăstirii Neamţ şi va
avea grijă de obştile celor două mănăstiri,

Mănăstirea Neamţ
Secu şi Neamţ. La Neamţ activitatea
stareţului este deosebit de bogată. Întăreşte
aici rânduielile monahale athonite, cu viaţă
de obşte, cu slujbe zilnice, cu predici, cu
muncă şi rugăciune, după regula Sf. Vasile
cel Mare, grijă pentru bătrâni şi bolnavi. La
Neamţ stareţul construieşte un spital, o
casă de oaspeţi şi noi chilii, numărul
monahilor trecând de 800: români, ruşi,
bieloruşi, ucraineni, greci, sârbi şi bulgari.
Preocupările stareţului s-au concretizat
într-o imensă activitate literar-bisericească:
două echipe de traducători, de copişti şi de
critici, cu el în frunte, lucrau fără întrerupere
la revizuirea şi traducerea scrierilor filocalice în slavonă şi în română. Numărul
total al manuscriselor din timpul său se
ridică la 300, dintre care 44 alcătuite de el
însuşi, Mănăstirea Neamţ devenind un
deosebit de important centru de cultură
teologică-ascetică.
A trecut la Domnul la 15 noiembrie 1794,
la vârsta de 72 de ani, fiind înmormântat în
biserica Mănăstirii Neamţ. Influenţa paisiană
a fost deosebit de puternică în Moldova prin
stareţii Ilarion de la Secu şi Sofronie de la
Neamţ sau prin ucenicii săi: Visarion,
Gherontie şi Dorotei, trimişi la studii în
Muntenia. În Muntenia, paisianismul s-a
răspândit datorită stareţului Gheorghe de la

Căldăruşani în mănăstirile Cernica şi Căldăruşani. Numeroase manuscrise slavone sau răspândit în mănăstirile ortodoxe din
Bulgaria, Serbia şi de la Athos. Schitul
Sfântul Ilie şi mănăstirile Pantocrator şi Noul
Neamţ, ultima înfiinţată de ucenicii săi, au
dus mai departe spiritului paisian. Rânduielile
sale monahale au influenţat masiv viaţa
religioasă a Bisericii Ruse. Mulţi dintre
ucenicii săi s-au răspândit în 117 mănăstiri şi
schituri din 35 de eparhii ale acestei Biserici.
Au fost alcătuite mai multe „Vieţi” ale
stareţului Paisie, scrise de monahii Spiridon
de la Neamţ, Mitrofan, Grigorie, Andronic
sau Vitalie, cea din urmă fiind considerată
autentică. Stareţul Paisie de la Neamţ este
unul din cei dintâi scriitori asceţi ai secolului al XVIII-lea. Curentul de reînnoire
a vieţii monahale pe care l-a creat a avut un
efect benefic şi prin faptul că a contracarat
curentul de grecizare şi a favorizat impunerea limbii poporului în biserică, cultură
şi literatură.
Pentru viaţa sa ascetică, pentru bogăţia
învăţăturilor sale şi pentru contribuţia la
înnoirea monahismului, a fost trecut în
rândul sfinţilor. Mai întâi de către Biserica
Ortodoxă Rusă, la 6 iunie 1988, apoi de
Biserica Ortodoxă Română la 21 iunie
1992. ❖

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 12 - 19 noiembrie 2017
ZIUA	ORA	SLUJBE/activităţi
Duminică 12 noiembrie 0800-1200 Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 13 noiembrie
0730-0930 Sfânta Liturghie
Marţi 14 noiembrie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1730-2100 Slujbă de priveghere pentru hram
Miercuri 15 noiembrie 800-1200 HRAM – Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ – Utrenie, Sfânta Liturghie
Vineri 17 noiembrie
0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 18 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
1800-1900 Vecernie
Duminică 19 noiembrie 0800-1200 Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
		
Utrenia, Sfânta Liturghie

Viaţa Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni

Sfinții Năsăudeni Atanasie Todoran
din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod,
Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu
au fost apărători ai credinţei strămoşeşti
şi ai neamului românesc și au suferit
martiriul în ziua de 12 noiembrie 1763.

A

tanasie Todoran, s-a născut în Bichigiu,
sat de pe Valea Sălăuţei. Era dintr-o
familie de ţărani, înrudită cu familia
preoţilor Coşbuc din Hordou, strămoşii poetului
George Coşbuc. Era cunoscător de carte şi
fruntaş în comună. În tinereţe a fost luat în
armata austriacă, dar amânându-i-se prea mult
eliberarea, dezertează şi se întoarce acasă.
Urmărit de oamenii împărăţiei, se ascunde în
munţi, apoi se refugiază în Moldova, slujind
acolo. Un act al domnitorului Mihai Racoviţă

U

consemnează eliberarea din oaste a lui Atanasie,
în vârstă de 74 de ani, după ce a fost 13 ani
căpitan, şi ridicarea sa la rang de răzeş.
A fost închis câţiva ani în Turnul Dogarilor
din cetatea Bistriţei pentru dezertarea sa.
Întorcându-se în satul său, unde nu mai era
preot ortodox, refuză spovedirea şi împărtăşirea
fiului său de preotul unit, îngropându-şi băiatul
în ritul credinţei strămoşeşti.
În anii 1761-1762 tratează, alături de alţi
fruntaşi, cu guvernul din Viena militarizarea a
21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei
şi Someşului Mare. Li se promite că românii
năsăudeni vor beneficia de înlesniri, iar Todoran
cere ca după înfiinţarea regimentului de graniţă
românii să nu fie siliţi să-şi lepede credinţa aşa
cum se întâmpla de decenii cu românii
transilvăneni. Dar condiţiile acordului sunt

Începe Postul Naşterii Domnului

n post al bucuriei. Primul post din
anul bisericesc şi ultimul din anul
civil. Prin durata sa de 40 de zile,
ne aduce aminte de postul lui Moise de pe
Muntele Sinai, când acesta aştepta să
primească cuvintele lui Dumnezeu scrise
pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii.
Noi creştinii postim 40 de zile pentru a ne
învrednici de primirea Cuvântului lui
Dumnezeu întrupat şi născut din Fecioara
Maria.
Anul acesta lăsăm sec în seara zilei de
14 noiembrie şi postim până pe data de 24
decembrie.
Rânduiala din pravile ne îndeamnă, ca
regulă generală, să nu mâncăm bucate cu
untdelemn şi să nu bem vin luni, miercuri şi
vineri. În aceste zile postim până la ora 3-4
după-amiaza, când mâncăm hrană uscată sau
legume fierte. Marţi şi joi avem dezlegare la
untdelemn şi vin. În fiecare sâmbătă şi
duminică între 21 noiembrie (Intrarea Maicii
Domnului în Biserică) şi 20 decembrie

(pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), avem
dezlegare la peşte. Este un post uşor, iar anul
acesta sunt nu mai puţin de 15 dezlegări la
peşte, pe care le găsim notate în calendar.
Numai cei cu probleme grave de sănătate
şi copiii nu ţin acest post. Totul însă cu sfatul
şi mai ales binecuvântarea duhovnicului. Ne
pregătim pentru primirea Pruncului Hristos
nu numai prin post, pe care îl ţinem din prima
şi până în ultima zi, nu pe sărite sau prin
ţinerea numai a primei şi ultimei săptămâni,
dar şi prin spovedanie şi împărtăşire.
În această săptămână, odată cu începerea
Postului, preoţii din biserică vor spovedi zilnic,
pentru a ne putea împărtăşi pe 21 noiembrie, de
Intrarea în biserică a Maicii Domnului ❖.

repede uitate, iobăgia nu este ridicată, iar
convertirea la catolicism continuă.
La 10 mai 1763, la Salva este organizată
sfinţirea drapelelor de luptă şi depunerea
jurămintelor de către nouă companii ale
Regimentului de graniţă nou înfiinţat. Generalul
Bukow vine să primească jurământul
grănicerilor năsăudeni. Dar din rândurile
militarilor iese în faţă, călare, „moş Tănase
Todoran”, în vârstă de 104 ani, care le ţine
grănicerilor o cuvântare. Printre altele, le spune:
„De doi ani noi suntem grăniceri şi carte n-am
primit de la înalta împărăteasă că suntem
oameni liberi! - şi apoi aşa nu vom purta armele,
ca sfânta credinţă să ne-o batjocorească! Jos
armele!”. Mişcaţi de aceste cuvinte, grănicerii
aruncă armele jos, în semn de protest şi
nesupunere şi se alătură lui Atanasie Todoran.
Pentru aceasta, la 12 noiembrie 1763, pe
acelaşi platou de la Slava are loc execuţia celor
vinovaţi de revolta din luna mai: Atanasie
Todoran este frânt pe roată de sus în jos, iar
capul îi este legat de o roată, „pentru că i-a
reţinut pe oameni de la unire şi de la înrolarea
în statutul militar grăniceresc…” Sunt
martirizaţi prin spânzurare, „pentru aceeaşi
vină”, Vasile Dumitru din Mocod, Grigore
Manu din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu, alţi
nouăsprezece oameni fiind bătuţi cu vergi,
mulţi murind sub lovituri. Grozăvia însă nu se
termină aici: capetele celor martirizaţi sunt
ridicate pe pari la poarta caselor lor, iar bucăţi
din trupurile lor sunt aşezate la răspântii de
drumuri. Încununându-se cu moarte martirică,
Atanasie şi-a vărsat plin de curaj sângele pentru
credinţa strămoşească şi drepturile românilor
transilvăneni. ❖

Orarul Centrului Parohial pentru copii si tineret
Ziua	Ora	Meditaţii	Cine răspunde
Luni
1500-1600 Limba română cl. a VIII-a
Prof. Cioabă Cristina
1800-1900 Matematică - clasa a VIII-a
Prof. Stuparu Germina
Joi
1330-1500 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Sâmbătă
1400-1600 Matematică - clasa a VIII-a
Ing. Tomescu Paul
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