
gata. Veniţi la biserică să mâncăm Paş-
tile Domnului şi să bem băutură nouă 
din izvorul nestricăciunii.

Toţi bucuraţi-vă, toţi veseliţi-vă, toţi 
hrăniţi-vă din ospaţul cel mare al 
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, 
iar daca cineva dintre noi mai este încă 
întristat sau lipsit, bolnav sau cu cineva 
certat, să mergem la casa lui ca să-l 
mângâiem, să-l hrănim, să-l împăcăm 
şi apoi, bătând la uşa inimii lui, cu glas 
plin de bucurie să-i cântăm „Ziua 
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„De este cineva binecredincios  
şi iubitor de Dumnezeu, să se îndulcească 

de acest praznic bun şi luminat.  
De este cineva slugă înţeleaptă,  

să intre bucurându-se întru bucuria 
Domnului său. De s-a ostenit  

cineva postind, să-şi ia acum dinarul.” 

Cu aceste cuvinte ne cheamă 
Sfântul Ioan Gură de Aur ca să 
prăznuim Paştile. Căci de Paşti 

prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea 
iadului şi începutul altei vieţi veşnice.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne în-
deamnă spunând: „Învierea lui Hristos 
să ne facă fii credincioşi ai Luminii 
Sale şi să ne alunge din suflete orice 
urmă de iubire a întunericului.” 

Deci după cum ne învaţă Sfântul Ioan 
Gură de Aur, nimeni nu trebuie să 
lipsească de la acest mare praznic. Toţi 
să se adune azi la sfânta biserică, toţi să 
se bucure, toţi să prăznuiască, toţi să 
cânte iubirea lui Hristos – şi cel sărac, şi 
cel bogat; şi cel simplu, şi cel înţelept; şi 
cel suferind, şi cel sănătos; toţi să vină 
şi să vadă slava Invierii Lui, slavă ca a 
Unuia născut din Tatăl. Nimeni să nu fie 
trist, căci azi e ziua bucuriei. Toţi sunt 
invitaţi, mari şi mici, tineri şi bătrâni la 
ospăţul lui Hristos, să ne veselim, să 
cântăm, să ne împăcăm! Iată toate sunt 

Veseliţi-Vă dar astăzi,  
căci a sosit ziua bucuriei!

ÎNVIEREA DOMNULUI
SFINTELE PAŞTI 

Învierii să ne luminăm cu prăznuirea”.
În acest moment de mare sărbătoare, 

alături de colegii noştri preoţi slujitori 
ai acestei biserici, vă întâmpinăm cu 
tradiţionalul „Hristos a înviat!” şi ru-
găm pe Dumnezeu ca bucuria Învierii 
să nu vă părăsească niciodată.

Mulţumim pe această cale celor care 
au fost alături de noi în încercările de 
înnoire prin care a trecut biserica 
noastră. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Miezul nopţii, e-o tăcere peste tot oraşul, sfântă... 
Dar deodată glas de clopot tot văzduhul îl frământă! 
Dă semnalul, ca un tunet, primul, clopotul cel mare, 
Grav, măreţ vuind în noapte,-o războinică chemare 
Răspândind talaz de sunet ca talazurile mării, 
Tot mai grav, tot mai departe, în adâncurile zării. 
Deşteptat din somn, răspunde clopotul cel mijlociu, 
Cam dogit, bătrânul clopot, dar sfătos, cucernic, viu... 
În sfârşit, cu ritmul vesel, clopotele mici şi ele 
Bat sonor în noaptea clară sub albastru plin de stele, 
Iar metalicele note revărsate val cu val 
Par o grindină de aur pe-o cupolă de cristal. 

De departe-n lungi ecouri, mii de sunete de clopot 
Îşi amestecă-armonia în acest feeric ropot. 
-„Primăvară” lung răsună prin văzduhuri cadenţat, 
Iar ecoul blând răspunde: „Adevărat a înviat!”... 
Şi când templele sfinţite deschid vechile lor porţi 
E-ntr-un gând întreg pământul: „A-nviat Christos din morţi!”... 
Fraţilor, când voci de clopot spun minunea lui Iisus, 
Ridicaţi-vă din ţărnă, vă-nălţaţi mai sus, mai sus! 
Deşteptaţi-vă şi-aprindeţi iarăşi candela vegherii 
Salutaţi în mândre cânturi sărbătoarea primăverii. 
Uniţi glasurile voastre cu al clopotelor cor 
Înnoiţi-vă viaţa la al vieţii sfânt izvor! ❖

Clopotele de Paşti, de C. Z. Buzdugan



Ieri, plângeam alături de Preacurata Maică, 
tânguindu-ne cu amar, căci lumea pierduse 

nădejdea mânturii ! Azi ne veselim,  
precum femeile mironosiţe când au aflat 

mormântul gol şi giulgiurile alături.  
Ieri aprindeam candele prohodindu-L  

pe Cel ce se cobora la iad!  
Astăzi auzim „Veniţi de luaţi Lumină!”  

şi primim Lumina de la Mormântul Sfânt, 
pogorâtă din cerurile cele mai înalte.  

Ieri alergam să-L ducem pe Domnul  
la loc de îngropăciune! Azi săltăm  
spre locaşuri de bucurie şi lumină, 

transfiguraţi de lumina şi bucuria Învierii.
Pentru că ieri a avut loc cea mai frumoasă 

slujbă din Săptămâna Pătimirilor,  
la care au participat un număr mare  

de credincioşi din parohia Şerban Vodă,  
vă prezentăm câteva fotografii (Marian 

Stoenică) făcute nu numai cu 
profesionalism, dar mai ales cu sufletul.

Ne-am îNgropat cu Hristos  
ca să îNViem cu el
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„Hristos a înviat! 
Adevărat a înviat!” 

Iată, în patru cuvinte, întreaga soartă  
a tuturor oamenilor din toate timpurile!  

În patru cuvinte, întreaga istorie  
a neamului omenesc! În patru cuvinte, 

istoria ta şi a mea. În patru cuvinte,  
cea mai mare revoluţie în toate lumile 

omeneşti, cea mai importantă cotitură,  
cel mai mare macaz. 

Prin a Sa Înviere, Domnul ne-a scos din 
iad şi ne-a înălţat în Rai. A smuls din 
moarte neamul omenesc şi l-a înălţat 

la nemurire. L-a smuls pe om de la diavol şi 
l-a pus în braţele lui Dumnezeu. Acesta este 
Paştele! Aceasta este Învierea! 

✥ Şi noi, creştinii, ce suntem, cine suntem 
noi? Noi suntem morţi care am ieşit din 
morminte, am înviat din morminte şi vieţuim 
în această lume. Ce ne-a dăruit Domnul 
Hristos? Ne-a dăruit Viaţă, Viaţă fără de 
moarte, Viaţă veşnică, în care moartea nu mai 
poate să intre, în care diavolul nu mai poate 
face rău, în care niciun păcat nu poate vătăma. 
Domnul a preschimbat fiecare fiinţă ome-
nească într-o făptură nemuritoare. Sfântul 
Botez nu este nimic altceva, după cum învaţă 
Sfânta Evanghelie, decât îngropare împreună 
cu Domnul Hristos şi înviere împreună cu El 
(Rom. 6, 3-4). Şi noi, prin botez, ne îngropăm 
împreună cu Hristos, precum se spune în 
minunatele cântări ale Canonului Învierii: 
„Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, 
Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, 
Cel ce ai înviat…”. Da, înviez împreună cu 
Tine, Doamne! Acesta este creştinul. 

✥ Precum Hristos S-a îngropat, precum 
Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, 
aşa să umblăm şi noi, cei ce trăim în această 
lume, întru înnoirea vieţii (1 Cor.15, 20; 

Dumnezeu, poate deveni desăvârşit în această 
lume, desăvârşit în bine, în dreptate, în 
adevăr, în iubire. Fără de aceasta, lumea se 
înăbuşă în ucideri şi în răutăţi. Necontenită 
ucidere – aceasta este istoria neamului 
omenesc. Ucidere necontenită, fără de Hristos 
şi împotriva lui Hristos. Un minunat Sfânt, 
Sfântul Simeon, Noul Teolog, a spus: „Binele 
care nu se face cu intenţie bună, nu este bine”. 
Aceasta este învăţătura evanghelică, frate. 
Binele se poate obţine numai prin procedee 
bune. Da, ceea ce este bun se poate obţine 
numai cu ajutorul lui Dumnezeu.

✥ Iar noi, creştinii, începem de la Botez. 
Aceasta este singura putere, singurul nou, şi 
este dăruit de Domnul Hristos fiecăruia 
dintre noi. Şi noi ne distingem de ceilalţi 
oameni prin aceea că noi credem în Învierea 
lui Hristos şi în învierea noastră proprie. Şi 
noi, creştinii de astăzi, creştinii veacului al 
douăzecilea, deşi suntem slăbănogi şi schilozi, 
mărturisim, împreună cu Sfinţii Apostoli un 
singur adevăr. 

✥ Ce fel de mărturisire? 
✥ Mărturisim pe Domnul Cel Înviat!
✥ Domnul a înviat, omul a înviat! Această 

este mărturisirea noastră. În această lume, 
noi, fiecare dintre noi ca şi creştin, propovă-
duim neîncetat un singur lucru, mărturisim 
acelaşi lucru: pe Domnul Înviat şi pe noi 
înşine înviaţi. ❖

„Hristos a înviat! Adevărat a înviat!” 
Sfântul Iustin Popovici  

(din: Predică la Înviere)

îmbrăţişarea cu dumNezeu

Rom.6, 4), spune Sfântul Apostol Pavel. 
Aceasta este nevoinţa noastră, nevoinţa creş-
tină în noua Viaţă. În Viaţa fără de moarte. 

✥ Eşti creştin. Întristările vin în această 
lume, dar ştii, tot ceea ce faci este nemuritor. 
Totul merge în Viaţa veşnică împreună cu tine. 

✥ Cel ce este în Hristos este făptură nouă 
(2 Cor.5, 17), spune Sfântul Apostol Pavel. 
Este făptură nouă. De eşti întru Hristos, de ai 
credinţă în Hristos, iată, eşti om nou, om 
botezat, om nemuritor. Iată, tu eşti un om 
nou, tu eşti un mort înviat, ai o inima nouă, 
un suflet nou, inima nemuritoare, suflet ne-
muritor şi bucurie nemuritoare întru Domnul 
Cel înviat. 

✥ Cele vechi au trecut, iată, toate s-au 
făcut noi (2 Cor. 5, 17). 

✥ Da, în această lume numai creştinii sunt 
veşnic noi, tineri veşnici, căci nu există moarte 
întru sufletele lor. Nimic nu-i poate îmbătrâni. 
În această lume omul îmbătrâneşte din cauza 
păcatelor, îmbătrâneşte din cauza morţii, până 
ce nu moare cu totul se descompune în mocirla 
sa. Iar omul lui Hristos este veşnic tânăr. Cu 
cât trăieşte mai mult, devine tot mai tânăr, 
căci astfel este veşnicia pe care o dăruieşte 
Domnul, astfel este Puterea veşnică, Dreptatea 
Veşnică, Viaţa veşnică pe care le dăruieşte 
Domnul celor care Îi urmează Lui. 

✥ Domnul a venit în această lume ca să 
arate şi să adeverească aceea că numai prin 
mijloace bune omul poate deveni bun, că 
numai cu ajutor dumnezeiesc poate deveni 
dumnezeu după har, că numai cu ajutorul lui 

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 1 - 8 mAI 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 1 mai 0100-0300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”
Luni 2 mai 0800-1200 A doua zi de Paşti – Utrenia, Sfânta Liturghie
Marţi 3 mai 0800-1200 A treia zi de Paşti – Utrenia, Sfânta Liturghie
Vineri 6 mai 0800-1200 Utrenia, Sfânta Liturghie, Sfinţirea apei – Izvorul Tămăduirii
Duminică 8 mai 0800-1200 Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma)
  Utrenia, Sfânta Liturghie


