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Mântuitorul Iisus Hristos ştia că în 
Vechiul Testament s-a spus: „Să 
iubeşti pe aproapele tău şi să 

urăşti pe vrăjmaşul tău” (cf. Matei 5, 43). El 
însă face o schimbare radicală, şi anume: în 
locul urii faţă de vrăjmaşi, aduce o lege 
nouă: legea iubirii de vrăjmaşi. Prin aceasta, 
Hristos Domnul a întrecut pe toţi legiuitorii 
din istoria omenirii, pentru că nici un 
legiuitor nu a poruncit vreodată ca omul să 
iubească pe vrăjmaşii săi. 

Ni se pare foarte firesc sau natural să 
facem bine celor care ne fac bine, dar nu ni se 
pare firesc, natural sau normal să facem 
binele celor care ne fac răul, adică nu ni se 
pare firesc să iubim pe cei care ne urăsc şi să 
dorim binele celor care sunt vrăjmaşii noştri. 
De ce? Pentru că „firescul” acesta al nostru 
nu mai este firea sau natura creată ori voită 
de Dumnezeu, ci e natura căzută în păcat, 
firea păcătoasă, care amestecă binele cu răul. 
De aceea, Domnul Hristos vrea să ne arate că 
numai omul bun în mod constant se manifestă 
ca fiind creat după chipul lui Dumnezeu Cel 
bun în Sine şi că numai bunătatea este 
profund umană, nu răutatea, chiar dacă foarte 
mulţi oameni sunt răi. Răutatea, chiar dacă a 
devenit o a doua natură şi este răspândită în 
lume, ea nu este conformă cu chipul lui 
Dumnezeu în om. Numai bunătatea sau iu-
birea milostivă şi sfântă este conformă cu 
chipul lui Dumnezeu Cel bun. De aceea, spre 
sfârşitul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul 
ne îndeamnă zicând: „Iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut fără 
să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata 
voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui 
Preaînalt” (Luca 5, 35), adică nu veţi mai fi 
robi sau slujitori ai păcatului, ci fii ai harului 
sau fii ai lui Dumnezeu după har. 

IubIrea de vrăjmaşI  
ne face mIlostIvI ca dumnezeu 
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Este foarte greu, deşi nu imposibil, ca 
firea păcătoasă a omului, înclinată spre 
răzbunare, să se schimbe atât de mult, încât 
omul să-l iubească pe cel care îl urăşte şi să 
dorească binele celui care îi face rău. Cu 
alte cuvinte, la prima vedere, Evanghelia ne 
îndeamnă la o stare sufletească şi la o 
acţiune greu de îndeplinit. Totuşi, Sfinţii 
Părinţi ai Bisericii spun că Mântuitorul Iisus 
Hristos nu cere omului ceea ce el nu poate 
împlini. Prin urmare, dacă omul păcătos 
constată că nu poate să iubească pe vrăjmaşi, 
el trebuie să ceară ajutorul lui Hristos, ca 
iubirea lui Hristos să vindece sufletul său 
rănit de răutatea vrăjmaşilor şi să-i dăruiască 
harul iubirii Sale milostive. Astfel, cu 
ajutorul harului lui Hristos, el poate scoate 
din inima sa „spinii urii” şi ai dorinţei de 
răzbunare, cum se spune într-o rugăciune 
ortodoxă pentru iertarea vrăjmaşilor. În 
acest sens, iubirea de vrăjmaşi sinceră, adică 
nu una făţarnică, începe cu rugăciunea pen-
tru iertarea vrăjmaşilor. 

Foarte adesea, omul robit de mânie şi ură 
este influenţat de puterile diavoleşti, de duhu-
rile răutăţii care se află în văzduh, cum scrie 
Sfântul Apostol Pavel: „Căci lupta noastră nu 
este împotriva trupului şi a sângelui, ci îm-
potriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui 

veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în 
văzduh” (Efeseni, 6, 12). 

Totuşi, când ne rugăm pentru iertarea şi 
îndreptarea vrăjmaşilor, schimbarea sau în-
dreptarea acestora nu vine totdeauna când 
dorim noi şi cum dorim noi. Uneori, e nevoie 
de multă răbdare, iar rugăciunea trebuie în-
soţită cu post. Adesea, efectul rugăciunii 
pentru vrăjmaşi se vede în schimbarea 
atitudinii vrăjmaşilor faţă de noi, nu pentru că 
au fost pedepsiţi de noi, ci pentru că au ajuns 
să constate ei înşişi că sunt nedrepţi sau răi, 
tocmai pentru că nu li se răspunde la răutate 
cu răutate. Unii oameni se schimbă în bine 
pentru că Dumnezeu le dăruieşte multe bine-
faceri, deşi ei nu le merită, îi ajută în viaţa lor, 
deşi ei nu merită să fie ajutaţi. Exemplul cel 
mai bun este vameşul Zaheu, care s-a convertit 
nu fiindcă a fost pedepsit, ci pentru că i s-a 
oferit o onoare pe care n-o merită, aceea de a 
fi fost vizitat de Iisus în casa sa. 

Pericopa evanghelică de astăzi ne în-
deamnă să nu ne asemănăm cu oamenii 
căzuţi în păcate sau robiţi de patimi egoiste, 
răufăcători şi răzbunători, ci să ne asemă-
năm cu Dumnezeu Cel milostiv Care nu 
coboară la nivelul naturii umane căzute sau 
păcătoase, ci doreşte să-l ridice pe om la 
sfinţenia şi bunătatea Lui. ❖

Părintele Adrian Chiriţă

Sfânta Evanghelie din Duminica a XIX-a după Rusalii este plină de învăţături 
duhovniceşti şi ne arată care este deosebirea între păgâni şi creştini  

sau mai bine zis între omul păcătos şi omul sfânt. 



Idealul părInţIlor

Unele mame acordă cu precădere  
mare atenţie hranei bogate şi sănătăţii 

copiilor lor. Altele se străduiesc să le dea  
o educaţie adecvată. A treia categorie  

îşi concentrează toate eforturile  
în a dezvolta la copiii lor talente  

şi vor să vadă în ei muzicieni  
şi pictori talentaţi sau savanţi renumiţi. 

Părinţii creştini ar trebui să aibă 
alt ideal. În primul rând, ei 
trebuie să se îngrijească în a-şi 

creşte copiii în credinţă statornică, spre 
a fi mădularele vii ale Bisericii, ca 

Hristos să ia chip în sufletele lor (Gal. 4, 
19), iar ei să-L iubească mai presus de 
orice pe Dumnezeu şi pe aproapele ca 
pe sine însuşi (Mt. 22, 37-40), iar scopul 
vieţii să fie dobândirea Duhului Sfânt. 

Dacă părinţii vor respectă toate acestea, 
celelalte – talentul, sănătatea – se vor 
adăuga; după cum spune Însuşi Mântuitorul: 
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu 
şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor 
adauga vouă” (Mt 6, 33). ❖

Nikolaj Evgrafovich Pestov,  
Cum să ne creştem copiii: calea spre 

desăvârşita bucurie

N-ai vrut  
să fii mamă

Ce-am greşit eu, mamă,
Viaţa să mi-o iei? 
Mă alungi din tine,
De ce nu mă vrei?
N-am cum să mă apăr,
Să strig …n-am putere. 
Te iubesc, mămico,
Cât nu poţi tu cere.
Unde mi-e mormântul,
În care cimitir?
N-ai vrut să gust, mamă,
Al vieţii sfânt potir.
Îţi voi zice „mamă”
Chiar de nu-mi eşti mamă. 
Strigă-mă pe nume…
Nu ştiu cum mă cheamă!
Mi-ai pus capăt, mamă,
Zilelor de vis,
Te iubesc, mămico,
Chiar de m-ai ucis.

Nu-mi cunoşti tu chipul
Ca să-l pui în ramă,
Deşi mi-ai luat viaţa,
Tot mi-eşti dragă, mamă. 
Glasul conştiinţei
L-ai lăsat deoparte.
Tocmai tu iubire
Mă trimiţi la moarte? 
Tu din necredinţă
Te-ai iubit pe sine,
Eu cu atât mai tare
Te iubeam pe tine. 
Iar la judecată
Cum să te prezinţi? 
Nu va fi scăpare,
N-ai să poţi să minţi. 
Ucigaşa faptă
Tu n-o poţi ascunde, 
N-o să ai cuvinte
Pentru a răspunde. 
Sunt atâtea mame
Ce-şi doresc copii, 
Daţi-ne o şansă
Să rămânem vii.
Cin’să plângă, Doamne, 
Noaptea-atâtor drame,
Cine să trezească
Zeci de mii de mame?

Avort fără drept de apel.  
Şi, totuşi, Matei a învins!

Anul trecut, o doctoriţă ginecolog mi‑a 
povestit următoarea minune: 

‑ A venit la mine un preot cu soţia lui, 
care era însărcinată în primele luni, ca 
să‑i fac un control. I‑am făcut o ecografie 
şi am văzut că pruncul aproape nu avea 
creier şi în tot capul lui se aflau chisturi. 
L‑am chemat pe preot şi a văzut şi el. A 
înţeles că după legile omeneşti nu există 
nicio şansă pentru a trăi copilul. Dar, ca 
să nu greşesc eu, l‑am trimis la alţi 
doctori specialişti, care i‑au spus din 
start că trebuie să facă avort.

Atunci a venit din nou la mine şi m‑a 
întrebat ce aş face în locul lui. I‑am spus 
că m‑aş lăsa în voia lui Dumnezeu. 
Atunci, el mi‑a zis că se gândea la acelaşi 
lucru. Deci, s‑a dus acasă, s‑a spovedit 
împreună cu soţia lui şi‑au început să se 
roage, după cum i‑a sfătuit duhovnicul. 

La câteva luni, au venit din nou la mine, 
ca să îi fac ecografie şi atunci să vedeţi 
minunea lui Dumnezeu. Copilul era perfect 
sănătos şi nu mai avea niciun chist la cap. 
Dispăruseră toate chisturile, iar creierul 
era crescut normal. M‑am uitat din nou cu 

preotul şi nu‑mi venea să cred. 
Atunci, preotul mi‑a zis că după multă 

rugăciune a simţit că pruncul s‑a făcut 
sănătos. Când a venit timpul naşterii, a 
născut un băieţel sănătos şi frumos şi au 
plecat bucuroşi acasă, mulţumind lui 
Dumnezeu şi Maicii Domnului. 

După câteva zile, m‑a sunat duhovnicul 
lor şi m‑a rugat să vin cât mai urgent 
până la el. M‑am urcat în maşină şi am 
plecat. Când am ajuns acolo, era pregătit 
totul pentru botez şi mi‑au zis că s‑au 
hotărât să mă pună naşă a copilului, 
dacă vreau să‑l botez. Am primit cu drag 
şi am devenit naşa lui Matei, căci aşa i‑
au pus numele. Iar acum Matei are patru 
anişori şi este un copil sănătos şi foarte 
înţelept pentru vârsta lui. 

Aşa şi‑a încheiat povestirea doctoriţa, 
care este foarte credincioasă şi ajută multe 
femei la naştere. Deci, sper că această 
minune să fie spre întărirea fe‑meilor care 
sunt însărcinate şi doctorii nu le dau şanse 
de a avea copii sănătoşi. ❖ 

(Monah Pimen Vlad,  
Povestiri duhovniceşti)



Griji noi pentru părinţi, emoţii  
pentru elevii şi copiii care merg  

la grădiniţă. Nevoi multe de acoperit.  
De aceea nu i-am uitat la început  

de an şcolar pe copiii de la centrul Sf. 
Margareta, încercând să fim alături de ei, 

dar şi de cei care se străduiesc să-i aline, 
să-i vindece, şi să le aducă zâmbete  
pe chipul lor şi speranţă în suflete.

Marţi 22 septembrie s-a organizat 
vizita trimestrială la acest 
centru, unde copii cu grave 

probleme de sănătate, părăsiţi de părinţi, 
de doctori uneori, ajung din dragostea şi 
încăpăţânarea unor oameni minunaţi să 
meargă înainte. Aici este o adevărată 
academie a vieţii, unde toţi au ceva de 
învăţat. De la cine? De la copiii cumplit 
încercaţi de boală, care luptă cu suferinţa 
şi neputinţele pentru a trăi, dar şi de la cei 
care îi aduc pe aceşti copii aici şi au grijă 
de ei după ce medicii îi consideră cazuri 
pierdute, iar familiile lor capitulează în 
faţa verdictului sau nu au resurse să lupte 
pentru fărâma de viaţă din copilul lor. 
Înveţi aşadar ce înseamnă cu adevărat să 
fii bun samarinean, bun creştin de fapt, şi 
să te zbaţi nu pentru plăcerea sau con-
fortul personal, ci pentru ca semenul tău, 
un copil, să fie ajutat să supravieţuiască. 
Învăţăm cât suntem de bogaţi pentru că 
noi şi copii noştri suntem sănătoşi. 
Învăţăm să nu ne lăsăm copleşiţi de 
propriile necazuri şi poveri, reale de 
altfel, dar care pălesc în faţa suferinţelor 
acestor micuţi.

Învăţăm să dăruim. Măcar din cele 
materiale, căci nu putem vindeca, nu 
putem alina, nu putem nici măcar să 
ţinem în mâna noastră o mână mică a 
celui ce se tânguieşte de durere într-o 
noapte fără somn.

De aceea un grup de oameni darnici 
de la parohia noastră au făcut o vizită, 
împreună cu părintele Adrian Chiriţă la 

acest centru. Nu cu mâna goală, căci 
din donaţii s-au strâns bani din care 
s-au cumpărat mai ales alimente şi s-a 
lăsat o sumă pentru nevoile de zi cu zi 
ale centrului.

Cei care s-au ocupat ca de obicei cu 
organizarea acestui eveniment, respectiv 
sectorul social, ţin să mulţumească TU-
TUROR acelora care fac posibilă 
ajutorarea acestor copii, donând bani 
sau alimente. Pentru cei care puteţi, 
alături de ajutorul material oferit, 
încercaţi măcar odată să participaţi la o 
vizită la acest centru şi veţi primi mai 
mult decât aţi dăruit: un zâmbet de copil, 
o îmbrăţişare caldă, chiar dacă, cu 
siguranţă, veţi aduna şi lacrimi şi durere 
pentru cei care nu au nimic de oferit...

Câţiva dintre copii centrului au în-
ceput grădiniţa sau şcoala. O bucurie 
pentru copii şi pentru cei care îi 
îngrijesc! Dar şi copiii din parohia 
noastră au păşit într-un nou an şcolar. 
Pentru unii dintre ei este greu să meargă 
la grădiniţă sau şcoală. Pentru că pă-
rinţii lor nu au bani pentru atât de multe 
nevoi care se ivesc zilnic. Cu ajutorul 
material al celor care nu rămân in-
diferenţi la lipsurile altora, sectorul 

social a dat rechizite unor copii sărmani. 
Şi să mai amintim că în luna iulie 15 
familii nevoiaşe au primit alimente, iar 
persoane cu probleme de sănătate grave, 
care deja erau cazuri sociale de care 
biserica noastră are grijă, au primit 
sume de bani pentru a face faţă unor 
intervenţii chirurgicale.

Multe sunt problemele care le întâm-
pină enoriaşii parohiei, dar sectorul 
social încearcă, - pentru că fondurile, şi 
ele din donaţii, sunt limitate -, să 
răspundă cerinţelor cât mai multor 
oameni. Şi vă asigurăm că nu sunt deloc 
puţine. Mulţumim celor care ne-au 
ajutat în aceste cazuri, pentru că şi-au 
deschis inima şi au întins o mână 
semenilor lor. Oricine doreşte să ajute, 
o poate face adresându-se doamnei Oa-
na Rusu, responsabil sector social.

Căci făcând milostenie, se deschide 
cerul şi pentru noi, iar rugăciunile 
noastre au mare greutate însoţite de 
milostenie. Sfântul Paisie Aghioritul 
spunea: „De vreme ce Bunul Dumnezeu 
ne-a dat daruri din belşug şi n-a îngăduit 
să vină vreo nenorocire peste noi, tre-
buie să ne doară sufletul pentru aproa-
pele nostru care se chinuieşte.” ❖

la început  
de an şcolar

Cererea pentru ora de religie  
nu se depune anual

„Cererea nu se depune în 
fiecare an şcolar”, a declarat 
pentru „Adevărul” ministrul 

Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Aceasta este 
exact poziţia oficială susţinută de Pa-
triarhie care a comunicat săptămâna 
trecută că „opţiunea în vederea parti-
cipării la ora de Religie, odată exprimată, 
rămâne valabilă pe toată durata şco-
larizării (cu excepţia exprimării în scris 
a schimbării opţiunii) pentru evitarea 
obstacolelor birocratice şi umilitoare 
pentru părinţi prin reînscrierea anuală 

sau pe cicluri de învăţământ.
Concret, reprezentanţii Ministerului 

Educaţiei au explicat mai departe pentru 
„Adevărul” că cerere de înscriere la ora 
de Religie trebuie „de regulă” depusă 
până în decembrie, de către elevii care 
nu au apucat să le depună anul trecut şi 
că cererea este valabilă până când elevul 
se răzgândeşte şi depune cerere de 
retragere, altfel ea rămâne valabilă nu 
numai pe durata unui ciclu de în-
văţământ, ci până la sfârşitul clasei a 
XII-a. ❖
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ştIţI de ce nu se 
îngenunchează dumInIca?

De luni până sâmbătă se poate îngenunchea 
la rugăciune în biserică şi acasă. Este chiar de 

trebuinţă lucrul acesta, arătând astfel 
pocăinţa pentru păcatele noastre, cerând 

astfel, prin atitudinea smerită a 
îngenuncherii, milostivirea lui Dumnezeu, 

iertarea şi izbăvirea noastră din moarte.

Duminica însă, fiind ziua bucuriei 
pentru învrednicirea noastră de 
Împărăţia lui Dumnezeu, prin 

Învierea Mântuitorului, îndrăznim a privi 
către cer, prin poziţia verticală a trupului, 
aşteptând împlinirea făgăduinţei lui 
Dum-nezeu către noi, şi deci nu mai 
îngenunchem.

Canonul 20 al Sinodului I Ecumenic 
(325), hotărăşte că duminica, la fel ca în 
zilele dintre Paşti şi Rusalii, este oprită 
îngenuncherea credincioşilor atât în Bise-
rică, cât şi la rugăciunea de acasă: 
„Deoarece sunt unii care îşi pleacă 
genunchii (îngenunchează) Duminica şi 
în zilele Cincizecimii - pentru ca toate să 
se păzească în acelaşi fel în fiecare parohie 
(eparhie), Sfântului Sinod i s-a părut ca 

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ  
îN PERIOADA 4 - 11 OCTOMBRIE - 2015

ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 4 octombrie 0800-1200  Duminica a 19-a după Rusalii  
  (Predica de pe munte – iubirea
  vrăjmaşilor) – Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 7 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
Miercuri 7 octombrie 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 9 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
Vineri 9 octombrie 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 10 octombrie 0730-0930 Sf. Liturghie, Pomenirea morţilor
Sâmbătă 10 octombrie 1800-1900 Vecernie
Duminică 11 octombrie 0800-1200  Duminica a 21-a după Rusalii (a 
  Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea 
  Ecumenic) – Utrenia, Sf. Liturghie

rugăciunile să fie aduse (făcute) lui 
Dumnezeu, stând ei în picioare.”

Sfântul Petru al Alexandriei (sec. al 
IV-lea) ne spune în canonul 15: „iar 
duminica o ţinem zi de bucurie pentru cel 
ce a înviat în ea, întru care am primit să 
nu plecăm nici genunchii.”

Sfântul Vasile cel Mare (sec. al IV-lea) 
ne îndeamnă în canonul 91: „Şi drepţi 
stând facem rugăciunile duminica, dar 
motivul nu-l ştim toţi, căci facem aceasta 
nu numai ca unii care, înviind împreună 
cu Hristos şi fiind datori a năzui spre cele 
de sus, în ziua învierii ne aducem aminte 
prin starea de la rugăciune, prin harul cel 
dat nouă, ci şi fiindcă se vede că este 
imaginea veacului aşteptat. […]Deci este 
necesar ca rugăciunile să se plinească 
stând în această zi, după cum învaţă 
Biserica pe fiii săi, ca, prin neîncetată 
aducere-aminte de viaţa cea fără de 
sfârşit, să nu ne lenevim în privinţa me-
rindelor pentru mutarea aceea..”

Canonul 90 al Sinodului VI Ecumenic 
(691-692) întăreşte cele amintite mai sus: 
„Am primit în mod canonic, de la 

În viaţă, să deschizi un drum nu e uşor,
Dacă nu-L chemi pe Domnul Hristos, în ajutor.
Ca să aduni cu râvnă, din lume presărate,
Oile pierdute, răzleţe sau poate chiar uitate,
Să le trimiţi şi vorbă, pentru ca toţi să ştie,
Că „Slavă Ţie, Doamne”, suntem aici, acum, o parohie.
Veniţi copii, la Sfânta Liturghie!

Biserica-i aproape, iar Glasul Sfânt ne-ndeamnă,

Veniţi cu toţii, veniţi copii, veniţi, Hristos ne cheamă.
Hristos este aici, Potirul plin ne-aşteaptă,
Aici Cuvântul Viu, drept viaţa ne-o arată,
Aici simţirea noastră, poate să învie,
Aici primim în taină, de-a pururi Apa Vie,
Veniţi copii, la Sfânta Liturghie!

De veacuri, pe prispa bisericii, românul s-a născut,
Şi pe la noi prin ţară, Sfântul Andrei, ştim că a trecut,
El ne-a lăsat pe veci, Cuvânt, Bunăvestire,
Români şi ortodocşi să fim spre nemurire.
De lacrimi şi de sînge e plin-a noastră glie,
Iar ruga străbunilor răsună veşnic vie,
Veniţi copii, la Sfânta Liturghie!

Purtăm aici, cu dor, cu lacrimi, nespuse, tăcute cuvinte
Purtăm aici în noi, a strămoşilor sfinte morminte,
Şi ne rugăm, ca-n sufletele noastre, binele să-nvingă,
Iar candela credinţei ortodoxe, în veci să nu se stingă.
Părinţilor, copiii noştri ai noştri sunt, dar trebuie să ştie
Prin dulce limba noastră, că au, o sfântă datorie,
Să vină cu toţii, la Sfânta Liturghie !    (Pr.Neculai Postolache)

Dumnezeu purtătorii Părinţii noştri, să 
nu plecăm genunchii în duminici, 
cinstind (astfel) învierea Iui Hristos. 
Drept aceea ca să nu nesocotim chipul 
lămurit al ţinerii acestei (porunci), 
rânduim (poruncim) limpede credin-
cioşilor ca sâmbăta, după intrarea cea de 
seară a preoţilor în altar, potrivit obi-
ceiului care se ţine (în vigoare), nici unul 
să nu plece genunchii până duminică 
seara următoare, când, după intrarea în 
vremea luminândei, plecând îndată 
genunchii, în chipul acesta să aducem 
rugăciunile (noastre) Domnului.”

Aceasta are o adâncă motivaţie 
teologică: pentru că Mântuitorul, prin 
jertfa Sa de pe Cruce şi prin învierea Sa 
din morţi în ziua Duminicii, ne-a 
răscumpărat din blestemul neascultării 
primilor oameni, adică din moartea cea 
veşnică. Duminica, prin Învierea lui 
Hristos din morţi, devine ziua Împărăţiei 
lui Dumnezeu ale cărei porţi au fost 
redeschise de Hristos, fiind redată oa-
menilor posibilitatea de a deveni „cetăţeni 
ai Împărăţiei lui Dumnezeu” pentru 
veşnicie. Tocmai de aceea, poziţia ver-
ticală a trupului la rugăciune arată în-
dreptarea omului către Împărăţia lui 
Dumnezeu, vrednicia aceasta fiind pri-
mită de oameni, ca dar ce decurge din 
Învierea lui Hristos. Aşadar, duminica nu 
îngenunchem, nu pentru că suntem vred-
nici, nemaiavând nevoie de pocăinţă 
pentru păcatele noastre, ci pentru că 
Hristos, înviind din morţi în această zi, 
ne reaşează ca cetăţeni ai Împărăţiei Sale. 
Este, aşadar, un dar primit din lucrarea 
mântuitoare a Domnului, finalizată prin 
Învierea Sa din morţi, şi nu un dar care 
decurge din propria noastră vrednicie. ❖

Veniţi copii, la Sfânta Liturghie!


