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Taina Mântuirii
descoperită în taina Crucii
Duminica dinaintea
Înălțării Sfintei Cruci
Convorbirea lui Iisus cu Nicodim;
Sf. Mc. Minodora, Mitrodora
și Nimfodora

Sfinţii Părinţi au rânduit ca la începutul
anului bisericesc să fie cinstită în mod
deosebit Sfânta Cruce la 14 septembrie,
când se prăznuieşte cinstita şi slăvita ei
Înălţare. Legat de această sărbătoare
şi de Taina mântuirii noastre din păcat
şi moarte, arătată prin jertfa
Mântuitorului Hristos pe Cruce,
s-au stabilit şi două duminici închinate
Sfintei Cruci. Astfel, în duminica
premergătoare Înălţării Sfintei Cruci
ni se arată Taina coborârii Fiului
lui Dumnezeu la noi şi moartea Lui
pe Crucea Golgotei, ca o Înălţare a Lui
cu Tatăl, iar firea omenească pe care şi-a
şi a noastră în jertfă bine primită duh este”. (Ioan 3, 6)
În al doilea rând îi descoperă lui Nicodim asumat-o, deplin slăvită prin Învierea Sa, a
de către Tatăl Ceresc. că Lucrarea de mântuire a lumii este în fost ridicată la Tronul Tatălui.

Î

n duminica următoare, a Înălţări Sfintei
Cruci, ni se arată aspectele spirituale,
duhovniceşti ale asumării Crucii în
viaţa noastră şi a urmării lui Hristos în
lumea aceasta.
Pericopa evanghelică din duminica de
astăzi (Ioan 3, 13-17), cea dinaintea Înălţării
Sfintei Cruci, cuprinde un fragment din
întâlnirea Mântuitorului Hristos cu Nicodim,
fruntaş al fariseilor dar şi ucenic de taină al
lui Iisus, care a venit noaptea la El, întrebându‑L despre Persoana şi Învăţătura Sa.
Hristos îi descoperă lui Nicodim două
lucruri de o importanţă capitală: Întâi îi
vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu
subliniind că în Ea nu se poate intra decât
dacă te naşti din nou în Taina Sfântului Botez,
o naştere de Sus, duhovnicească, din apă şi
din duh. Cine nu se naşte din nou nu va putea
să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu,
căci, dincolo de naşterea trupească, există şi
o naştere duhovnicescă prin care devenim
părtaşi vieţii celei noi, adusă în lume de
Hristos. Subliniază Mântuitorul: „Ce e născut
din trup, trup este, iar ce e născut din duh,

esenţa ei, Lucrarea iubirii milostive a lui
Dumnezeu faţă de lumea creată şi neamul
omenesc.
Aşa a iubit Dumnezeu lumea „încât pe
Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
veşnică”. (Ioan 3, 16)
Nu L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în
lume ca judecător (căci aceasta se va întâmpla
la sfârşitul istoriei acestei lumi), ci Fiul a fost
trimis sau S-a coborât din Cer ca Mântuitor.
Deci mântuirea, ca izbăvire din păcat şi din
moarte, dar înţeleasă şi drept comuniune a
noastră cu Dumnezeu prin Fiul Său ne este
descoperită ca lucrare a iubirii Prea Sfintei
Treimi, împlinită prin coborârea Fiului la
noi, în deplină ascultare faţă de Tatăl, prin
Jertfa Crucii şi prin Învierea Sa. De aceea şi
Mântuitorul îi subliniază lui Nicodim că
„nimeni nu s-a suit la cer, decât Fiul Omului
care S-a coborât din cer”. (Ioan 3, 13)
Astfel, prin coborârea sau trimiterea în
lume a Fiului lui Dumnezeu s-a realizat
urcarea sau suirea noastră la cer în Hristos.
El în Jertfa Crucii sale ne-a împăcat pe noi

Pentru ca să înţelegem dimensiunea
mesianică a mântuirii adusă lumii de Fiul
lui Dumnezeu, prin coborârea şi Înălţarea
Sa, Hristos face legătura cu Moise care a
înălţat şarpele de aramă în pustie (Numeri
cap.21) şi toţi cei muşcaţi de şerpi, privind
la şarpele de aramă erau vindecaţi.
Tot aşa, Mântuitorul Hristos Înălţat pe
Cruce a izbăvit neamul omenesc de muşcăturile veninoase ale vrăjmaşului diavol.
Şarpele de aramă ridicat de Moise în pustie a
preînchipuit deci Înălţarea lui Hristos pe
Cruce, dar şi ridicarea firii noastre în
Hristos, arătând că numai în comuniune cu
El ne putem izbăvi de lucrurile diavolului,
de robia păcatului şi a morţii.
În aceste zile când prăznuim Crucea lui
Hristos, Biserica ne cheamă să ne închinăm
„La aşternutul picioarelor Lui”, adică
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, căci
Hristos cel Înălţat pe Cruce, ca pe un Altar
de Jertfă, în iubire şi dăruire faţă de Tatăl
Ceresc a adus lumii mântuire şi neamului
omenesc viaţă veşnică. Amin! ❖
Părintele Eugen Moraru

Cum se face târnosirea bisericii?
Târnosirea bisericii
este un eveniment sfânt cu o semnificație
spirituală deosebită. Înainte de
construcția unei biserici, episcopul așează
piatra de temelie. După terminarea
construcției, biserica trebuie târnosită.
Este un ritual complex și plin
de simbolisme inspirat din multe
evenimente din Vechiul Testament,
în special sfințirea Chivotului și sfințirea
Templului lui Solomon (III Regi, cap. 8).

T

ârnosirea este realizată de obicei de
episcopul locului. Biserica se sfinţeşte întâi în exterior pentru a
delimita spaţiul sacru, ca fiind casa lui
Dumnezeu, „poarta cerului”, „anticamera
împărăţiei cerurilor”, „laborator al învierii”,
„cerul pe pământ”. Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel referindu-se la aceasta scria
„dar al oamenilor, oprit lui Dumnezeu
înainte de sfinţire, noua biserică devine,
după sfinţire, dar al Sfintei Treimi pentru
oameni. Oamenii oferă lui Dumnezeu
materiale pământeşti: cărămidă, sticlă,
lemn, iar Dumnezeu oferă oamenilor daruri
spirituale cereşti şi netrecătoare: harul
iertării păcatelor, al sfinţirii sufletului şi
trupului şi arvuna vieţii veşnice.”

Sfinţirea exterioară a bisericii

În prima parte a slujbei se citeşte în faţa
bisericii noi rugăciunea lui Solomon de la
sfinţirea Templului din Ierusalim (III Regi
8, 22-31) în care se cere lui Dumnezeu: „Să
fie ochii Tăi deschişi ziua şi noaptea spre
casa aceasta şi orice se va cere în locul
acesta să asculţi din locul locuinţei Tale
celei din cer (…) şi milostiv fii lor.” Templul
lui Solomon este o preînchipuire a Bisericii
lui Hristos.

Intrarea în noul locaş

După sfinţirea exterioară a bisericii,
Arhiereul bate în uşile bisericii noi, considerate acum ca fiind porţi ale cerului.
După intrarea în interiorul bisericii urmează sfinţirea Sfântului Altar. Sfânta
Masă simbolizează deodată: masa de la
Cina cea de Taină, mormântul lui Hristos
cel Răstignit şi tronul de slavă al Împărăţiei
Sale.

Sfinţirea Sfintei Mese - momentul
cel mai important al slujbei de
târnosire

Sfânta Masă se spală cu apă care închipuie tainic botezul Domnului în Iordan.
După spălare Sfânta Masă se stropeşte cu
apă sfinţită în care se adaugă parfum de
trandafiri. Aceasta simbolizează spălarea
picioarelor lui Hristos cu lacrimi şi cu mir
de mare preţ de către femeia păcătoasă,
precum şi ungerea capului şi picioarelor lui
Hristos de către o femeie din Betania.
Urmează apoi ungerea Sfintei Mese cu
Sfântul şi Marele Mir care simbolizează
ungerea lui Hristos înainte de punerea Sa în
mormânt. Prin Sfântul şi Marele Mir Duhul
Sfânt se coboară peste Sfânta Masă, iar prin
cântarea „Aliluia” se anunţă venirea harică a

lui Dumnezeu cel în Treime slăvit. Astfel,
biserica sfinţită devine casa Prea Sfintei
Treimi începând de la Sfântul Altar.
Apoi se pun cei patru Evanghelişti.
Sfânta Masă, reprezentând pe Însuşi
Hristos, este îmbrăcată în cămaşă albă care
simbolizează cămaşa lui Hristos dar şi
giulgiul lui Hristos din mormânt. Iar
deasupra se pune un acoperământ de pânză
strălucitoare care aminteşte de haina de
lumină şi de slava lui Hristos, de strălucirea
feţei sale de pe Tabor, dar şi de slava
Domnului la a doua Sa venire. După aceea,
peste Sfânta Masă se pune Sfântul Antimis
care reprezintă punerea în mormânt a
Domnului. Deasupra se pune Sfânta Evanghelie. Aceasta reprezintă pe Hristos, cel
care ne-a dăruit Legea cea Nouă. Apoi se
pune Sfânta Cruce şi sfeşnicele.

Ungerea cu Marele Mir a Sfântului
Altar şi a întregii biserici

După ce s-a sfinţit Sfânta Masă, se
stropeşte cu apă sfinţită şi se unge cu Sfântul
şi Marele Mir Sfântul Altar şi toată biserica.
În acest timp cântăm „Această casă Tatăl a
zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această
casă Sfântul Duh a înnoit-o, a luminat-o şi a
sfinţit sufletele noastre.”

Moment unic în viaţa comunităţii

Slujba de sfinţire a bisericii este o slujbă
care se săvârşeşte rar într-o parohie. Mulţi
credincioşi ai bisericii noastre au dorit să
prindă ziua aceasta şi nu au mai prins-o,
dar din cer, de sus, ei se bucură astăzi cu
întreaga comunitate a parohiei Şerban Vodă
în acest moment solemn. Gândul nostru se
îndreaptă acum către toţi cei care au jertfit
şi s-au jertfit pentru acest sfânt locaş.
Invităm pe această cale toată comunitatea
să fie alături de noi.

Veniţi, căci toate sunt gata! ❖
Părintele Dinu Pompiliu .

La închiderea ediţiei: Sufletul părintelui Alexandru a plecat la ceruri
având conştiinţa că şi-a făcut datoria cu
fidelitate faţă de toţi: faţă de Dumnezeu, faţă de
Biserică şi faţă de familie.
În aceste momente avem în gând cuvintele
Sfântului Apostol Pavel: „Lupta cea bună neam luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am
păzit.” De acum Dumnezeu să-i rânduiască
cununa cea neveştejită a măririi pe care Domnul
o dăruieşte tuturor celor care iubesc în lume
arătarea Sa.
Ne rugăm Domnului Dumnezeu pentru ca:
„Robului Său Alexandru preotul, care a fost
împreună slujitor cu noi, şi a adormit în nădejdea

A

trecut la cele veşnice distinsul preot
Alexandru Ristache, unul dintre cei
care, alături de noi, a pus piatra de
temelie a acestui sfânt lăcaş. A trudit cu multă
stăruinţă în via lui Dumnezeu, la început în
parohia Dumitrana, apoi la parohia Şerban
Vodă şi până în ultima perioadă la biserica „Sf.
Alexandru” (Colentina). Un preot cu suflet
curat şi sfânt, cu râvnă pentru cele sfinte şi cu
dragoste faţă de turma pe care a păstorit-o. A
plecat la cele veşnice pe 8 septembrie 2017,

Învierii şi a vieţii celei veşnice, să-i facă odihnă
în sânurile lui Avraam, ale lui Isaac şi ale lui
Iacov. Şi precum l-a pus pe el pe pământ slujitor
în Biserică, aşa să-l arate în altarul Său ceresc.
De vreme ce l-a împodobit pe acesta între
oameni cu vrednicie duhovnicească, să-l
primească neosândit şi în mărirea Sa cea
hărăzită îngerilor. Aşa cum Dumnezeu i-a
preamărit viaţa lui pe pământ, şi ieşirea vieţii
lui să fie ca o intrare între drepţii Săi cei sfinţi
şi să numere sufletul lui cu toţi care din veac au
bineplăcut Lui.” ❖
Părintele Dinu Pompiliu

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 10-17 septembrie 2017
ZIUA	ORA
SLUJBE/activităţi
Duminică 10 septembrie 0800-1200 Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus
		
cu Nicodim) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 13 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Joi 14 septembrie
0800-1200 Utrenie, Sfânta Liturghie – Înălţarea Sfintei Cruci (Post)
Vineri 15 septembrie
0730-0930 Sfânta Liturghie,
1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 16 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
1800-1900 Vecernie
Duminică 17 septembrie 0800-1200 Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea
		
lui Hristos) – Utrenia, Sfânta Liturghie

Pelerinaj la Sâmbăta de Sus
Luni, 4 septembrie 2017,
un grup de enoriași ai Parohiei Șerban
Vodă a plecat într-un pelerinaj de două
zile la locuri pline de istorie dar și de trăire
duhovnicească: Catedrala Arhiepiscopală
din Curtea de Argeș, Mănăstirea Sâmbăta
de Sus și Mănăstirea Sinaia.
Vremea a fost frumoasă, ca și traseul
care a inclus Transfăgărășanul,
cu peisajele sale spectaculoase.

L

a Mănăstirea Curtea de Argeş,
ctitorită acum exact 500 de ani
de Sfântul Domnitor Neagoe
Basarab, am rememorat câteva momente
din istoria Bisericii Ortodoxe Române,
dar şi din istoria României. Cu evlavie
ne-am închinat apoi la „sfântuliţa”
Filofteia. Am admirat Lacul Vidraru şi
ne-am oferit apoi un răgaz la noua
Mănăstire Sfântul Ilie Paltinu.
Cel mai mult timp l-am petrecut desigur
la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, ctitorie a
Sfântului Domnitor Martir Constantin
Brâncoveanu şi dar al său pentru românii
din Făgăraş. Peste două secole ea a fost în
ruine. Reclădită prin anii 30 ai secolului
trecut, ea a trecut prin perioada sa de
glorie atunci când Părintele Arsenie Boca
a slujit aici. De vrednică amintire sunt şi
Părinţii Serafim Popescu, e drept acum
mai puţin cunoscut, şi Teofil Părăian.
Puţini ştiu însă ce rol important l-a avut
Mitropolitul Antonie Plămădeală în refacerea şi întărirea duhovnicească şi
culturală a acestei Mănăstiri

Î

Marţi, 5 septembrie, ne-am început
ziua cu participarea la Sfânta Liturghie.
Apoi, în drumul de întoarcere, ne-am
petrecut un ceas în Mănăstirea Sinaia,
altă ctitorie brâncovenească, legată de

Curtea de Argeş prin familia regală a
României.
Ne-am întors acasă mai bogaţi
sufleteşte, cu pace şi bucurie, întăriţi şi
mângâiaţi. ❖

Un eminent slujitor al Sfântului Altar chemat Domnul

n seara zilei de 4 septembrie 2017, a
trecut la Domnul Părintele prof. univ. dr.
Nicolae D. Necula de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din
Bucureşti. Părintele profesor a fost 42 de ani
cadru didactic la facultatea bucureşteană şi a
pregătit numeroase generaţii de studenţi
teologi, conducând şi multe teze de doctorat
în domeniul teologiei liturgice.
Născut la 18 martie 1944 în satul Nicoleşti,
judeţul Buzău, urmează, cu rezultate excepţionale cursurile şcolii generale, apoi seminarul şi Institutul Teologic din Bucureşti. Se
înscrie la cursurile de doctorat ale aceluiaşi
institut, apoi urmează studii post doctorale în
străinătate. În 1977 obţine titlul de doctor.
În 1974 se căsătoreşte cu doamna Gabriela
Elena, profesoară de matematică, care îi
dăruieşte doi copii, Maria-Laura şi Cristian.
Este hirotonit diacon şi apoi preot. A slujit o
viaţă la biserica Icoanei din Capitală.
În 1975 este numit asistent la Institutul
Teologic de grad Universitar din Bucureşti, la
secţia Teologie Practică, şi a funcţionat în acest
post până în decembrie 1978, conducând

seminariile de liturgică, omiletică, drept bisericesc şi cântare bisericească, la anii III şi IV.
În 1984 devine profesor la disciplina
liturgică, pastorală şi artă creştină. Între anii
1996 şi 2000 a fost prodecan al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bu-

cureşti, iar din anul 2000 până în anul 2007,
decan al aceleiaşi facultăţi.
Activitatea sa academică a fost una deosebită: sute de studenţi, masteranzi şi doctoranzi au a-i mulţumi acestui preot profesor
pentru tot ce i-a învăţat. Cu o ţinută întotdeauna serioasă,- era surprins zâmbind rar-,
era plin de bunătate, smerenie şi înţelegere.
Slujba Înmormântării regretatului preot
profesor a fost săvârşită joi, 7 septembrie, la
Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, de
către IPS Părinte Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului; IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos; PS Părinte Varlaam Ploieşteanul,
Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor
de slujitori. La ceasul prohodirii, părintele
Nicolae Necula a fost înconjurat de profesori
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti şi de la alte facultăţi, de reprezentanţi
ai Universităţii Bucureşti, de numeroşi preoţi
care i-au fost studenţi şi ucenici, de studenţi şi
credincioşi. A fost înmormântat în cimitirul
Bellu. Dumnezeu să-l ierte şi amintirea sa să-i
fie neştearsă! ❖
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