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Îngreunați sufletește 
sau epuizați trupește, 
zeci de bufteni s-au cu-
fundat cu nădejde în ru-
găciunile făcătoare de mi-
nuni. Seara de marți, 12 
februarie, în parohia cu 
hramul Sfântului Nicolae, 
din Buftea, a fost o sea-
ră binecuvântată, plină de 
credință, în care speranța, 
mica lumină de la capă-
tul tunelului, a înmugurit, 
iar darurile Divine, au în-
florit chiar și în inimile ce-
lor mai necăjiți oameni ai 
locului. Căci, Dumnezeu 
întotdeauna face minuni 
vindecând neputințele 
sufletului și ale trupului 
când rugăciunile bolnavu-
lui sunt  rostite cu evlavie 
și sunt unite cu cele ale 

preoților care-l  slujesc. 
„În fiecare parohie, 

periodic, părinții sluji-
tori organizează întâlniri 

cu preoții din alte paro-
hii vecine, de obicei, ca-
re fac parte din același 
cerc pastoral, parohii ca-
re conlucrează în vede-
rea propovăduirii cuvân-
tului adevărului printre 
credincioși. Așa se fa-
ce că și în această pa-
rohie, la invitația părin-
telui paroh și a domnu-
lui primar, s-a dorit orga-
nizarea unei slujbe de Sf. 
Maslu. Această slujbă es-
te o rugăciune foarte im-
portantă pe care unii oa-
meni nu o înțeleg. Ei cred 
că Maslul se săvârșește 
doar atunci când cine-
va se află la capătul vieții 
acesteia pământești, că 
doar pentru cei bolnavi 
și în cazuri extreme se 
săvârșește această Sfân-
tă Taină. Nimic adevărat 
din toate aceste păreri, 
pentru că, în primul rând, 
rugăciunea Sf. Maslu se 
săvârșește pentru cei ca-
re au neputințe sufletești, 
înainte de a avea și 
neputințe trupești, une-
ori evidente. Neputințele 
trupești se observă, bolile 
grele de obicei se tratea-
ză prin intermediul medi-
cilor, al medicinei în ge-
neral, dar de multe ori 
bolile sufletești rămân 
netămăduite. De aceea, 
noi ne rugăm unui doc-
tor care vindecă, nu atât 

bolile, ci mai ales pe ce-
le sufletești. (...) Când ne 
rugăm, noi facem un pas 
către Dumnezeu și Dum-
nezeu face către noi o su-
tă. Cei care venim la Sf. 
Maslu cu dorința întâlni-
rii noastre cu Domnul, ne 
încredințăm milostivirii lui 
Dumnezeu și vom desco-
peri că singura nădejde și 
singurul ajutor adevărat 
va veni de la El. Fericiți 
sunt, așadar, cei ce-L ca-
ută pe Domnul și-L gă-
sesc prin participarea la 
Sf Liturghie, în rugăciu-
ne, în stăruința cu ca-
re cer ceva de la El și cu 
cerdința că vor primi ce-
ea ce au cerut de fapt! 
Astfel de rugăciuni sunt 
un dar pentru noi toți”, a 
spus Preasfințitul Părinte 

Timotei Prahoveanul.  
Părintele paroh Alin 

Dumitru, un preot  blând, 
pe chipul căruia se citește 
dragostea pentru Dum-
nezeu și pentru semenii 
săi, și-a întâmpinat ru-
gătorii nu doar cu iubi-
re deplină, ci și cu mul-
te surprize duhovnicești. 
“În această seară, în bi-
serica noastră am orga-
nizat un cerc pastoral 
din care facem parte 17 
preoți. S-a început cu Tai-
na Sf. Maslu, la care am 
avut onoarea și bucuria 
să-l avem în mijocul nos-
tru pe Preasfințitul Părin-
te Timotei Prahoveanul și 
pe Părintele Protoiereu 
Cristian Burcea. Bucu-
ria este cu atât mai ma-
re cu cât este prima sluj-
bă din parohia noastră la 
care slujește PS Timotei. 
Noi facem Taina Sf. Maslu 

în fiecare vineri seara, și 
oamenii locului vin cu bu-
curie. Avem biserica pli-
nă aproape mereu și asta 
nu poate decât să mă în-
cânte și să mă facă să le 
fiu aproape, indiferent de 
situație, ușoară sau grea. 
De fapt, credincioșii sunt 
sufletul bisericii și ei tre-
buie să fie creștini trăitori. 
Lucrul acesta l-am simțit 
astăzi. S-au rugat cu ini-
mile deschise și mi-au 
transmis bucuria lor. Cer-
cul pastoral a fost dedicat 
Anului Omagial al satului 
românesc (al preoților de 
mir, învățătorilor și prima-
rilor gospodari) și Anului 
Comemorativ în cinstea 
Patriarhului Nicodim și al 
Patriarhului Iustin Moi-
sescu. Cu acest prilej, am 
prezentat un referat în 
cinstea Patriarhului Nico-
dim: „Viața și activitatea 
Patriarhului Nicodim”. 

Viitorul Patriarh Ni-
codim s-a născut în sa-
tul Pipirig, pe valea Oza-
nei, în județul Neamț la 6 
decembrie 1864. Crescut 
într-o atmosferă de puri-
tate sufletească, în preaj-
ma Mănăstirii Neamț, tâ-
nărul Nicolae Muntea-
nu trăiește în spiritul 
credinței încă din copi-
lărie. A intrat la Semina-
rul Veniamin Costache din 
Iași în 1882, iar când l-a 

terminat, în 1890, a de-
venit ucenicul evlaviosu-
lui Mitropolit Iosif Nanies-
cu și în același an a fost 
trimis să-și continue stu-
diile la Academia Teolo-
gică „Petru Movilă”, din 
Kiev, unde va fi coleg cu 
viitorul Primat al Greci-
ei, Hrisostom al Atenei. 
Nu terminase încă bi-
ne studiile la Kiev când, 
matur, în 1894, în vâr-
stă de 29 de ani, intra în 
monahism la Mănăstirea 
Neamțu, aproape de Pipi-
rigul natal, moment în ca-
re își schimbă numele de 
Nicolae în Nicodim. Du-
pă cinci zile de la tunde-
rea în monahism, este hi-
rotonit ierodiacon. Se în-
toarce la Kiev plin de har, 
făcând să-i răsune gla-
sul la toate slujbele, ca-
re, pe atunci, erau ținute 
cu mare cinste. Când va 
ajunge arhiereu, va ad-
opta același stil, convins 
de ideea că Biserica tre-
buia să fie imaginea vă-
zută a cerului nevăzut. 
Întors de la Kiev la Iași, 
în 1896, e hirotonit pre-
ot-ierodiacon, iar în 1900, 
atinge culmea cea mai 
înaltă la care putea spe-
ra un călugăr rămas în 
orânduială monahală pro-
priu-zisă: i se acordă ran-
gul de arhimandrit  mi-
trofor. În 1903 este nu-

mit „arhimandrit de sca-
un” pe lângă Mitropolia 
Dunării de Jos și în plus 
i se încredințează direcția 
Seminarului Teologic din 
Galați. Aici rămâne până 
în 1912, când este numit 
Episcop de Huși. În aceas-
tă calitate, în anul 1917, 
primește misiunea de a 
reprezenta Biserica Orto-
doxă Română la lucrări-
le Sinodului Bisericii Or-
todoxe Ruse, care a hotă-
rât reînființarea Patriarha-
tului rusesc. Revoluția l-a 
surprins în Rusia. S-a în-
tors cu o experiență care-
i va prinde bine mai târ-
ziu. Păstorește la Huși pâ-
nă în 1923, anul în care 
hotărăște să se întoarcă 
la Mănăstirea Neamț, un-
de ca stareț va da o nouă 
strălucire mănăstirii. Iată 
cum descrie scriitorul Mi-
hail Sadoveanu activitatea 
pe care a desfășurat-o cel 
care avea să devină Patri-
arhul Nicodim: „De la Pai-
sie, Mănăstirea Neamțu 
nu se mai bucurase de 
asemenea conducător 
vrednic. Trecerea părinte-
lui Nicodim pe la Neamțu 
a însemnat renașterea 
acestei vechi și frumoa-
se ctitorii”. Ca stareț la 
Mănăstirea Neamțului, 
timp de 11 ani, s-a dă-
ruit cu totul slujirii alta-
rului, trudei cărturești și 
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chivernisirii mănăstirii. 
Căutând să trezească în-
tre monahi osârdia bătrâ-
nilor cărturari de altăda-
tă. A înființat în 1925 un 
seminar monahal, mu-
tat în 1928 la Mănăstirea 
Cernica, și o școală pen-
tru frații din mănăstire. A 
rechemat la vechile sale 
rostuiri tiparnița Mănăs-
tirii Neamțului, răspân-

dind învățăturile ziditoare 
de suflet prin mii de pa-
gini scrise sau tălmăci-
te de el în grai curat ro-
mânesc, cele mai mul-
te publicate în colecția 
Semințe Evanghelice pen-
tru Ogorul Domnului, ca-
re însumează 35 de volu-
me, pe care a ințiat-o în 
1932 și care a apărut pâ-
nă în 1947 la editura Sfin-

tei Mănăstiri Neamț. A 
publicat, de asemenea, 
predici apologetice, ca-
re au îmbogățit bibliote-
cile parohiale cu mate-
rial omiletic. A dat o no-
uă traducere a Psaltirii (în 
trei ediții: Chișinău, 1927, 
București, 1931 și 1943) 
și a Noului Testament (în 
cinci ediții: Neamț, 1924, 
1926, 1931, 1937 și 
București, 1941). Apariția 
în 1935 a Bibliei la Tipo-
grafia Cărților Bisericești, 
la care contribuția sa a 
fost nu numai de coordo-
nator dar și de traducă-
tor, împreună cu preoții 
profesori Gala Galaction 
și Vasile Radu, este con-
semnată în publicațiile 
vremii și rămâne până as-
tăzi una din valoroasele 
repere spirituale și cultu-
rale românești. În 1936 
apare Biblia ilustrată, în 
colaborare cu profesorul 
I. D. Ștefănescu. Aceas-
tă lucrare, prima de acest 
fel la noi în țară, are o de-
osebită însemnătate, în-
sumând 181 de pagini și 
96 de planșe. Despre gra-
iul său va scrie mai târ-
ziu Nicolae Colan, Episco-
pul Clujului, membru al 
Academiei Române, „este 
curat și cu bună mireas-
mă, ca vinul când îl beai 
în cramă. Nu-i amestecat 
cu vorbe pe care nația nu 
și le-ar recunoaște ca ale 
sale. De aceea Înaltul Ie-
rarh poate vorbi la fel - 
ori se adresează cărtura-
rilor, ori cuvântează că-
tre norod: toți îl ascultă 
și-l înțeleg...”. Pe temeiul 
operei sale cărturărești, 
r e c u n o s c â n d u - i - s e 
contribuția pe tărâmul li-
teraturii bisericești, a fost 
ales membru de onoa-
re al Academiei Române, 
la 15 octombrie 1918. A 
fost, de asemenea, pro-
clamat „Doctor Honoris 
Causa” al Universității din 
Cernăuți, în 1920. În ur-

ma morții Patriarhului Mi-
ron Cristea, survenită în 
anul 1939, a fost chemat 
să ia în primire, potrivit 
statului și regulamentelor 
bisericești, Locotenența 
de Patriarh. A refuzat în-
să să candideze la Patri-
arhat și a stăruit pe lângă 
Mitropolitul Nicolae Bălan 
al Ardealului să accep-
te el succesiunea. Acesta 
nu a primit, și la 30 iunie 
1939, cu două luni înain-
te de izbucnirea celui de-
al Doilea Război Mondi-
al, care avea să aducă lu-
mii și țării noastre un zbu-
cium cumplit și schimbări 
profunde, Marele Cole-
giu Electoral Bisericesc 
l-a ales Patriarh cu aproa-
pe unanimitate de vo-
turi, după ce consimțise 
 să-și depună candidatu-
ra. Cuvintele rostite de 
acesta la învestitură, ara-
tă programul său de ac-
tivitate: „Voi evangheliza 
poporul, voi vesti legea 
Domnului cu timp și fă-
ră timp, voi creștina me-
reu poporul și-l voi sfinți, 
până vor deveni toți, da-
că e cu putință, cetățeni 
destoinici ai Împărăției 
Cerești și prin aceas-
ta, cetățeni destoinici ai 
împărăției pământești, ai 
Patriei”. Prin aceasta ara-
tă cum viața politică și 
viața religioasă a popo-
rului român sunt împleti-
te, sunt contopite, și cum 
Biserica nu se putea se-
para de stat, ci dimpotri-
vă, aceste două mari pu-
teri trebuie să se ajute și 
să se sprijine reciproc. Tot 
în această cuvântare ce-
re întemeierea de școli 
bisericești, pentru forma-
rea candidaților la preoție 
și călugărie. Școala bise-
ricească, Seminarul, Aca-
demia, Facultatea de Te-
ologie aveau lipsuri, el 
își arată mare grijă pen-
tru formarea desăvârșită 
a tinerelor generații de 

preoți și călugări, pen-
tru a deveni îndrumători 
sufletești ai credincioșilor. 
S-a preocupat de renova-
rea mănăstirilor, de pune-
rea în acțiune a Institu-
tului Biblic și de Misiune, 
alcătuirea Eforiei Bisericii 
Ortodoxe Române. Între-
ga activitate desfășurată 
de Patriarh a fost pusă 
în slujba acestor cuvin-
te și dăruirii vieții în sluj-
ba Bisericii și Neamului”, a 
spus părintele paroh, Alin 

Dumitru.        
Printre cei ce s-au 

împărtășit cu bucuria 
acestei seri duhovnicești 
s-a aflat și primarul 
orașului Buftea, Gheor-
ghe Pistol. “Părintele Alin 
Dumitru obișnuiește să 
facă Taina Sfântului Mas-
lu în fiecare vineri, cu mi-
nimum trei preoți, ce-
ea ce bucură oamenii și-i 
determină să vină la sluj-
bă. De multe ori biseri-
ca aceasta este neîncă-
pătoare pentru astfel de 
întruniri. Am participat cu 
plăcere la Maslul de la Bi-
serica Atârnați II, ală-
turi de Preasfințitul Pă-
rinte Timotei Prahovea-
nul, de Părintele Proto-
pop Cristian Burcea și de 
preacucernicii părinți din 
Protoieria Ilfov Nord. A 
fost un Maslu pentru să-
nătate, pentru împlinirea 
dorințelor și, de ce nu, 
pentru sănătatea fami-
liilor. Obișnuiesc să par-
ticip la astfel de Mas-
luri, nu numai în biserici-
le din Buftea, ci și în ce-
le din localitățile aflate în 

apropierea orașului nos-
tru, cum ar fi Corbean-
ca. Ultimul Maslu la care 
am participat a fost acum 
trei săptămâni, la biseri-
ca din satul Tamași, Cor-
beanca, unde, de ase-
menea, slujba a fost 
săvârșită de Preasfințitul 
Părinte Timotei Praho-
veanul. Vin și pentru să-
nătatea trupească, dar 
în special pentru liniștea 
și împodobirea sufletului. 
Simt că rugăciunea ros-
tită în biserică, odată cu 
preoții, îmi dă puterea și 
lumina sufletului și mă în-
carcă pozitiv, ne-a spus 
Gheorghe Pistol, primarul 
orașului Buftea. 

Biserica Sfântul 
Nicolae, din 
Buftea, locul 
minunilor 
dumnezeiești 

Într-o atmosferă par-
că ruptă din poveste, bi-
serica seculară de la Buf-
tea ne arată că timpul e 
frumos. Deși datează din 
anul 1812, de când a fost 
construită de boierul Con-
stantin Dragodana, culo-
rile picturii s-au păstrat la 
fel de vii, iar sfinții și în-
gerii, eternizați pe ziduri-
le vechi. Harul Domnului, 
al sfântului care ocrotește 
biserica și al preotului pa-
roh, ca de  altfel toate ce-
le ce împodobesc lăcașul 
de cult, fac din el un sim-
bol al orașului. Această 
biserică aduce la sânul ei 
foarte mulți copii la rugă-
ciune, în zilele de dumi-
nică și la sărbătorile de 
peste an. În urma rugă-
ciunilor rostite aici, de-a 
lungul timpului, mulți ti-
neri au devenit părinți, 
mulți și-au găsit sufletul 
pereche și, și mai mulți, 
și-au salvat căsniciile și 
au ajuns să trăiască în ar-
monie deplină.  

Rugăciuni vindecătoare, rostite de PS Timotei Prahoveanul pentru 
credincioşi, într-o biserică făcătoare de minuni 
Marți, 12 februarie. Preasfințitul Părinte 
Timotei Prahoveanul, Episcop-Vicar al 
Arhiepiscopiei Bucureștilor, a lăsat, din 
nou, o parte din inima sa credincioșilor 
din orașul Buftea. Aflat pentru prima dată 
în mijlocul enoriașilor Parohiei Atârnați 
II, PS Timotei Prahoveanul, împreună cu 
Părintele Cristian Burcea, Protopopul 
Protopopiatului Ilfov Nord, și un sobor 
alcătuit din peste 15 preoți, Episcopul 
a înălțat rugăciuni la Ceruri pentru 
sănătatea sufletească și trupească a 
credincioșilor. 

Ionela ChIrCu

Maslul este, în 
primul rând, 
pentru cei care 
au suferințe 
sufletești”

Episcop-Vicar al 
Arhiepiscopiei 
Bucureștilor

Preasfințitul Părinte 
Timotei Prahoveanul

Am simțit 
bucuria 
credincioșilor”

parohul Parohiei 
Atârnați II, din 
Buftea

Părintele Alin Dumitru

Rugăciunea 
îmi dă puterea 
și lumina 
sufletului”

primarul orașului 
Buftea

Gheorghe Pistol

Buftea, Parohia Atârnați II

Primarul Gheorghe Pistol, ca 
de fiecare dată în mijlocul 
credincioșilor 

Părintele paroh, Alin Dumitru 

(De la stg. la dr.) Preasfințitul 
Părinte Timotei Prahoveanul 
și Părintele Cristian Burcea, 
Protopopul Protopopiatului 
Ilfov Nord, s-au rugat pentru 
sănătatea buftenilor împreună 
cu soborul slujitor 
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