
Aceasta este una din cele trei 
învieri din morţi pe care le-a 
săvârşit Hristos, alături de în-

vierea fiicei lui Iair şi de învierea lui Lazăr. 
Minunea de astăzi, a învierii tânărului din 
Nain are la bază două motive pentru care 
Mântuitorul a săvârşit-o. În primul rând 
din marea Sa milostivire faţă de cel aflat 
în suferinţă, adică de mama îndurerată a 
tânărului şi mulţimea celor care luau parte 
la durerea femeii, dar mai ales pentru 
prevestirea propriei Sale Învieri, ca arvună 
a învierii de obşte a neamului omenesc.

Sfântul Ioan Gură de Aur consideră că 
tristeţea ce L-a cuprins pe Hristos pentru 
moartea tânărului, se datorează în special 
faptului că acest tânăr a fost surprins 
nepregătit, la o vârstă fragedă, de un sfâr-
şit neaşteptat. Durerea Sfântului este cu 
atât mai mare pentru faptul că sunt mulţi 
tineri, chiar şi oameni în vârstă, care nu se 
preocupă deloc de trecerea din această 
viaţă, de pocăinţă, de practicarea virtuţilor 
şi de un sfârşit creştinesc spre dobândirea 
Împărăţiei veşnice. Prin cuvintele „Tinere, 
ţie îţi zic: Scoală-te!”, Mântuitorul face o 
chemare şi adresează o poruncă tuturor 
tinerilor morţi sufleteşte, să se ridice, să 
se înţelepţească şi să ducă o viaţă curată 
bineplăcută lui Dumnezeu. Pe toţi aceştia 
îi cheamă Dumnezeu să se întoarcă de la 
moarte la viaţă. Nu numai pe tineri îi 
cheamă Domnul la o viaţă de sfinţenie, ci 
pe toţi oamenii, cu atât mai mult pe tineri, 
căci sfâşietor este dramatismul morţii în 
păcat al unui tânăr. Cei care pleacă din 
acesta viaţă nepregătiţi sunt mai de plâns 
decât toţi semenii pentru că în viaţa de 
dincolo ei nu mai pot face nimic pentru 
mântuirea lor, ci îşi vor primi osânda 
binemeritată.

În lumea în care trăim, marcată atât de 
profund de păcat, tinerii sunt înconjuraţi 
din toate părţile de mari ispite şi tentaţii. 
Păcatul se propagă cu repeziciune pentru 
că astfel este înfăţişat: nu ca pe un lucru 
de care ar trebui să se ferească, ci ca pe o 

virtute, ca pe un merit, pe care tinerii 
neexperimentaţi în luptă cu păcatul îl 
săvârşesc ca atare. Tinerilor li se propune 
la tot pasul calea cea largă care duce la 
pierzanie şi mulţi sunt aceia care o îm-
brăţişează. Toţi trebuie să se trezească la 
strigarea Mântuitorului Hristos şi să 
aleagă nu moartea, ci viaţa cea veşnică.

Astăzi Hristos îi cheamă pe toţi tinerii 
la învierea vieţii celei veşnice, să înţeleagă 
faptul că şi în zilele noastre Mântuitorul 
poate să facă intervenţii minunate în viaţa 
lor, cu singura condiţie ca ei să îşi dorească 
din suflet îndreptarea, să pună început 
bun, să conştientizeze importanţa vieţii 
duhovniceşti şi astfel să devină motivaţi 
pentru acest mod de vieţuire.

Trebuie să recunoaştem că motivaţia 
este precară astăzi în societatea noastră, 
iar tinerii au dreptate de multe ori 
afirmând că eforturile lor nu sunt răs-
plătite, dar de cele mai multe ori absenţa 

Şi astăzi Hristos îi cHeamă  
pe toţi tinerii la înviere

unei motivaţii sănătoase de a trăi, este 
datorată, de fapt, absenţei vieţii du-
hovniceşti. Desprindem că munca este o 
bună sursă de motivaţie, iar dacă munca 
este însoţită de rugăciune, credinţă, 
nădejde, iubire de Dumnezeu şi de alte 
virtuţi, motivaţia devine duhovnicescă, 
iar Dumnezeu nu rămâne indiferent, ci 
vine în ajutor acestora, prin intervenţiile 
Sale dumnezeieşti aşa cum a făcut-o şi în 
Sfânta Evanghelie de astăzi, până acum 
şi până la sfârşitul veacurilor.

În urma minunii săvârşite astăzi de 
Hristos, mama tânărului din Nain nu s-a 
mai despărţit de Mântuitorul Hristos, 
intrând în rândul femeilor mironosiţe, 
astfel învrednicindu-se a vedea printre 
primii Învierea Sa din morţi. La fel şi fiul 
înviat, a devenit ucenic al Mântuitorului şi 
Sfinţilor Apostoli, ajungând un mare 
predicator al Evangheliei şi al Învierii.

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 20-a După Rusalii
(Învierea fiului văduvei din Nain)

sf. ap. iacov al lui alfeu;  
sf. cuv. anDRonic şi atanasia

Ne aflăm în Duminica a 20-a după Rusalii în care am ascultat cu toţii  
Sfânta Evanghelie de la Luca, cap. 7, pericopă ce relatează o altă minune săvârşită  

de Mântuitorul Iisus Hristos asupra omului; nu o tămăduire sau un alt fapt minunat,  
ci o înviere din morţi a fiului unei văduve din cetatea Nain.



Este poate cea mai iubită sfântă  
din ţară. Viaţa ei, peregrinările ei  

prin locuri atât de îndepărtate de patria 
ei, şi apoi periplul moaştelor ei  

prin diferite ţări de-a lungul timpului, 
până să ajungă la Iaşi, ne uimesc  

şi ne încântă în acelaşi timp  
ori de câte ori le citim sau le recitim.

S fânta Parascheva, de loc din Epivata 
(azi Boiados în Turcia), nu departe 
de Constantinopol, se naşte pe la 

1020 în familia unui dregător înstărit. 
Rămâne în casa părinţilor săi până la 18 
ani, dovedindu-se a fi bună, milostivă şi cu 
adâncă credinţă în Dumnezeu. Asemenea 
fratelui său mai mare Eftimie, alege să-L 
urmeze pe Hristos, şi pleacă la mănăstire. 
Părăseşte în ascuns casa părinţilor săi, 
ajungând mai întâi la o mănăstire din 
împrejurimile Constantinopolului, apoi 
pleacă în Pont la Mănăstirea Maicii 
Domnului din Heracleea, unde va fi tunsă 
în monahism. Aici va sta cinci ani.

Pleacă apoi în Ţara Sfântă, se închină la 
Sfântul Mormânt, şi se retrage în pustia 
Iordanului, vieţuind alţi cinci ani în 
neîncetată rugăciune şi pocăinţă. Primind 
înştiinţare de sus să se întoarcă pe 
meleagurile natale, de unde Domnul îi va 
cere sufletul, porneşte cu bucurie spre 
Epivata. Acolo, până la sfârşitul vieţii ei, 
va sta pe lângă biserică, necunoscută de 
locuitorii Epivatei, care nu-şi mai aminteau 
de ea. La 14 octombrie 1050, la vârsta de 
numai 30 ani, Parascheva îşi va sfârşi 
călătoria pământească, în care fusese 
plină de iubire faţă de Dumnezeu şi de 
milă faţă de oameni. Drept recunoştinţă, 
locuitorii Epivatei o înmormântează creş-
tineşte undeva în apropierea mării. 

Aflarea moaştelor  
Cuvioasei Parascheva

La mulţi ani după moartea Cuvioasei 
locuitorii Epivatei găsesc pe ţărm 
cadavrul unui marinar mort de ciumă, 
pe care îl îngroapă foarte aproape de 
mormântul Sfintei Paraschiva. Dar peste 
noapte, atât groparul Gheorghe, cât şi o 
femeie, Eftimia, au un vis în care apare 
o împărăteasă pe tron şi un înger care îi 
mustră pentru faptul că au trecut cu 
vederea trupul Cuvioasei Parascheva. 
Mai apoi, împărăteasa le spune să scoată 
moaştele ei şi să le pună într-un loc 
deosebit. Şi le dezvăluie faptul că ea s-a 
născut în Epivata.

Trupul Cuvioasei este dezgropat, 
moaştele ei sunt aduse în procesiune în 
Biserica Sfinţii Apostoli din Epivata, 
unde stau 200 de ani, timp în care cei 
care se rugau la moaştele ei primesc 

tămăduire şi uşurare în necazurile lor. 
Vestea despre minunile sale ajunge 
departe, iar Patriarhia din Constantinopol 
constatând sfinţenia ei, o va canoniza. 

O vreme moaştele sale  
stau la bulgari şi sârbi

Moaştele sale vor ajunge mai apoi la 
Târnovo, noua capitală a Imperiului 
vlaho-bulgar întemeiat de neamul Asă-
neştilor. Tot la Târnovo îşi va avea sediul 
şi Patriarhia înfiinţată de Asăneşti, iar la 
1235 Ioan Asan al II-lea aduce aici 
moaştele Sfintei Parascheva, arătându-i 
toată cinstea cuvenită. După 160 ani 
petrecuţi aici, moaştele vor pleca pentru 
puţină vreme la Vidin, pentru că turcii 
lui Baiazid cuceriseră Imperiul şi 
capitala Târnovo. De aici, pentru a le 
proteja de turci, bulgarii le dau sârbilor. 
Moaştele vor sta la Belgrad până în 1521, 
când trupele lui Soliman intră victorioase 
în oraş şi, printre altele, iau şi moaştele 
Cuvioasei, pe care le duc la Istanbul.

Domnitorul Vasile Lupu  
şi Mitropolitul Varlaam o aduc la Iaşi

În 1641, domnitorul moldovean Vasile 
Lupu (1634-1653) plăteşte enormele 
datorii ale Patriarhiei Ecumenice către 

stăpânire, iar Patriarhia, în semn de 
recunoştinţă, dăruieşte domnitorului 
moaştele Cuvioasei. Acestea au fost 
însoţite în drumul spre Moldova şi de 
trei ierarhi greci, exarhi ai scaunului 
ecumenic. La Iaşi racla a fost întâmpinată 
de domnitorul Vasile Lupu şi familia sa, 
de mitropolitul Varlaam, de episcopi, 
egumeni de mănăstiri, alături de un 
mare sobor de preoţi şi o mulţime de 
credincioşi. La 13 iunie 1641 racla este 
depusă în biserica Sfinţii Trei Ierarhi, 
ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, 
bijuterie arhitectonică recent terminată. 

Moaştele sale scapă nevătămate  
din incendiu

În anul 1888, în timpul lucrărilor de 
refacere a bisericii, moaştele au fost vre-
melnic mutate într-o clădire învecinată 
bisericii Sfinţii Trei Ierarhi în care func-
ţiona la acea vreme seminarul teologic. 
La data de 26 decembrie, după o slujbă 
de seară, la căpătâiul raclei rămâne din 
neatenţia paracliserului o lumânare 
aprinsă. Aceasta declanşează un incendiu 
în care iau foc multe din lucrurile aflate 
în aceea încăpere, înclusiv se topeşte 
racla de argint a Sfintei. Dar, ca de atâtea 
ori, Sfânta face o minune, şi deşi jarul se 
afla deasupra moaştelor, acestea nu iau 
foc, nici măcar veşmintele originale cu 
sigiliul domnitorului Vasile Lupu nu sunt 
distruse, ci doar abia atinse de suflarea 
focului. În urma acestui eveniment, 
Mitropolitul Iosif Naniescu, mută moaş-
tele în Catedrala Mitropolitană pentru a 
fi mai bine supravegheate. De la aducerea 
moaştelor la Iaşi în 1641 şi până astăzi 
nenumărate minuni a făcut Sfânta în 
mijlocul poporului român. 

Ocrotitoarea Iaşilor iese  
doar de câteva ori din oraşul său
Racla cu moaştele Cuvioasei nu a 

părăsit Iaşiul decât în anul 1944, când 
ruşii ameninţau cu bombardamente şi cu 
intrarea în ţară. Sunt scoase şi duse în 
sudul României obiecte de patrimoniu şi 
de tezaur. Astfel, la 10 aprilie 1944, sub 
escortă militară, moaştele Cuvioasei sunt 
duse la Mănăstirea Samurcăşeşti - 
Ciorogârla, aflată la 18 kilometri de 
Bucureşti. Acest exil se încheie la 27 
octombrie 1944, când moaştele sunt aduse 
cu mare alai, în procesiune aleasă la 
Bucureşti şi aşezate la Catedrala Patriar-
hală. O imensă mulţime va aştepta con-
voiul, iar Bucureştiul va răsuna de 
dangătul tuturor bisericilor din Capitală, 
după o lungă perioadă de restricţii de 
război, pentru a chema pe credincioşi la 
rugăciune. Deşi iniţial se stabilise că 
moaştele vor sta doar opt zile în Bucureşti 

14 octombrie – praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi

zile în care toate drumurile duc spre capitala moldovei



Dacă măcar o dată ai ajuns de ziua 
Cuvioasei Parascheva la Iaşi, şi ai 
stat mai multe ore la coadă, cu 

siguranţă ai auzit cel puţin o poveste 
interesantă despre cum pelerinii ajung să 
vină la Cuvioasa, şi cum întâmplări 
minunate au loc fie înainte, fie după ce au 
ajuns la moaştele sfintei. Şi, fără îndoială, 
toţi cei care am ajuns la ea sau ne-am rugat 
din tot sufletul la Sfânta Parascheva la vreo 
durere a noastră, am primit neîntârziat 
răspuns şi ajutor. 

Astăzi, de la o enoriaşă a parohiei 
noastre, care de zeci de ani nu lipseşte de la 
Iaşi de 14 octombrie, vom afla istoria unui 
pelerinaj la Cuvioasa, din care ea şi familia 
ei au înţeles ce înseamnă credinţa şi 
dragostea de sfinţi.

Să-i urmărim povestea.
Doar câteva zile mai erau până la 14 

octombrie 1999. Sufletul meu trecea 
printr-o mare frământare. Nelinişte, emoţie 
şi....dor de Cuvioasa Parascheva. Trăiri pe 
care nu le-am putut descrie în cuvinte 
atunci, dar nici acum după atâţia ani. Se 
apropria ziua Sfintei şi eu nu ştiam cum voi 
ajunge la ea, la Iaşi. 

Cristian, băiatul nostru cel mic, avea pe 
atunci doar 4 luni, iar soţul meu Steli 
insista să renunţ în anul acela să mai ajung 
la Cuvioasa: pentru că autoturismul nostru 
avea probleme, iar copilul fiind prea mic, 
era peste poate să ne încumetăm să plecăm 
la drum. Dar cum să renunţ? Refuzam să 
accept faptul că în anul acela nu voi fi de 
ziua ei acolo. Până atunci mersesem an de 
an, iar acum... IMPOSIBIL! Mă rugam la 
Cuvioasa să facă ceva, să mă ajute cumva. 
Doar îmi dovedise de atâtea ori că 
rugăciunile către ea nu rămân fără răspuns. 
Şi totuşi, zilele treceau, iar neliniştea mea 
creştea. Gânduri de descurajare pătrundeau 
uşor în sufletul meu. Îmi sunau în urechi 
cuvintele soţului să renunţ: „doar de data 
aceasta”. Mie „doar de data aceasta” mi se 
părea o neîncredere în ajutorul Sfintei. 
NU! Categoric nu. Cu siguranţă mă va 
ajuta Cuvioasa cumva. Şi... aşa a fost. 
Ajutorul ei nu a întârziat.

Cu două zile înainte de ziua ei, când 
gândurile deznădejdii prinsăseră deja 
rădăcini, a sunat la uşa mea cumnatul 
vecinei mele, care stătuse cândva în gazdă 
la ea pe vremea studenţiei. M-am bucurat 
să-l revăd după atâţia ani. Mi-a mărturisit 

că vrea să ajungă la Iaşi şi ştiind că noi 
mergem în fiecare an a venit să ne propună 
să-l însoţim. Mergea singur cu maşina, 
fără familie, aşa că noi puteam merge cu 
toţii (eu, mama, soţul şi copilul). Surprinsă 
peste măsură, după ce mi-am revenit puţin, 
am stabilit împreună data plecării. „Mâine, 
ora 22:00”. Am împărtăşit repede, cu bu-
curie, vestea familiei: „Cuvioasa Paras-
cheva ne-a trimis maşină şi şofer ca să 
ajungem la ea”.

În seara plecării însă, am avut parte de 
încă un moment greu, care ne-ar fi putut 
anula plecarea. Căci Cristian începuse să 
plângă şi să ţipe ca din gură de şarpe, iar noi 
nu pricepeam nici ce are, nici cum să-l 
împăcăm. Iar Steli găsise momentul să-mi 
spună că uite, eu vreau să plec la drum cu 
un copil mic, în starea aceasta. Dar 
rugăciunile mele la Cuvioasa nu încetau. 
Aşa că, cel mic s-a liniştit ca prin farmec, 
iar noi am plecat în cele din urmă spre Iaşi! 
Tot drumul, copilul a fost foarte cuminte. 
Am ajuns aşadar cu bine la Iaşi. La rând 
s-au aşezat doar Steli şi mama. Eu m-am 
plimbat cu copilul în ham până ne venea 
rândul la moaştele Cuvioasei. Iar vecinul, ei 
bine, venise doar să vadă...edificiile oraşului, 
şi nu să se închine la Cuvioasa, cum am 
crezut la început. Minunat însă, că primise 
gândul de la Sfânta Parascheva de a veni la 
Iaşi, şi nu singur, ci cu mine şi familia mea.

La un moment dat a început să plouă 
mărunt. În rând lângă Steli, s-a aşezat 
discret sub umbrela lui, o fată de vreo 
douăzeci de ani, cu un bebeluş de câteva 
luni. Au schimbat câteva cuvinte. Soţul 
meu a îndemnat-o să se ducă în faţă, căci 
era greu să stai cu un copil atât de mic în 
braţe, şi pe deasupra şi pe ploaie. Senină, 
fata i-a răspuns că nu se poate să nu facă şi 
ea o jertfă pentru Cuvioasa, să-i mul-
ţumească cumva. Neînchipuindu-şi că ci-
neva cu un bebeluş de două luni poate să 
vină fără un tovarăş de călătorie de departe, 
a aflat cu uimire că tânăra mamă era din 
Timişoara, şi venise singură la Iaşi, cu 
trenul şi nu cu maşina, schimbând şi trenul 
la Bucureşti. Întrebând-o uluit dacă nu i-a 
fost greu singură cu copil aşa de mic şi pe 
deasupra şi cu trenul, ea i-a răspuns 
surâzând cu înţeles: „Nu domnule, nimic 
nu este greu....pentru Cuvioasa.”

Vorbele fetei au pătruns atunci ca un 
fulger în inima soţului meu. Surprins de 
cele auzite, a lăsat capul în jos. Se simţea 
ruşinat. Îşi amintea toate cele întâmplate în 
ultimile zile în familia lui. Insistenţa lui de 
a renunţa, „doar de data aceasta”. Primise 
o lecţie de credinţă, de nădejde şi de 
dragoste pentru sfinţi.

Am descoperit atunci amândoi că Sfinţii 
nu trec cu vederea prăznuirea lor. Ba mai 
mult: le dă cele de trebuinţă credincioşilor 
care vin să se închine la moştele lor. ❖

Magdalena Pencea

pentru a se închina credincioşii bucu-
reşteni şi refugiaţii, convoiul de la raclă 
nu s-a micşorat timp de trei săptămâni! 
La 13 noiembrie 1944, Cuvioasa pleacă 
din Bucureşti, întorcându-se în Moldova. 
Peste tot, sobor de preoţi şi mulţime de 
credincioşi o întâmpină cu dangăt de 
clopot şi flori în mâini. Ajungând la Iaşi, 
racla nu va mai părăsi Catedrala decât în 
anul 1947, când, fiind o secetă cumplită 
în Moldova, autorităţile bisericeşti 

hotărăsc să ducă racla în procesiune în 
părţile cele mai afectate ale Moldovei. 
Rugăciunile fierbinţi ale celor nevoiaşi au 
găsit răspuns la Cuvioasa Parascheva şi 
astfel ploile au început să curgă, 
credincioşii fiind martori ai multor 
minuni imediat după trecerea pro-
cesiunii.

Generalizarea în ţara noastră a 
cultului Sfintei Cuvioase Parascheva a 
fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române în anul 1955. 
Şi astăzi sute de credincioşi o vizitează 

zilnic pe Cuvioasa la Catedrala 
Mitropolitană. Minunile nu încetează să 
apară. Iar poporul român, cu evlavie şi 
adâncă recunoştinţă nu conteneşte nici 
el a veni în număr mare în ziua ei de 
prăznuire 14 octombrie. Anul acesta, 
pentru a ne închina şi la moaştele 
Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul, ce 
vor fi aduse din Cipru. ❖

Nu domnule, nimic nu este greu pentru… Cuvioasa



dacă nu se poate, noi, cei mari, trebuie 
să fim cu luare aminte pentru a nu 
tulbura în nici un fel slujba. Să liniştim 
uşor copilul dacă încearcă să ţipe sau 
începe să plângă, să vorbim cu el în 
şoaptă, să nu-l lăsăm să se joace cu 
ceilalţi copii, căci aşa începe - absolut 
firesc -, vorbăria şi gălăgia. Căci, copiii 
sunt copii, şi fac cele potrivite vârstei 
lor. 

Este foarte important cum gestionăm 
noi cei mari acest moment. Dacă 
micuţul începe să plângă sau să ţipe, să 
încercăm să ieşim câteva momente cu 
el afară spre a-l linişti. Încet, încet, şi 
noi şi copilul vom sta cât mai mult în 
biserică la slujbă sau, când timpul 
permite, afară în curte. Dar şi acolo să 
înţelegem că oamenii se roagă în timpul 
slujbei, căci, din diverse motive, nu pot 
fi toţi înăuntrul bisericii. 

Să plecăm din biserică  
numai după binecuvântări

Bine este să stăm până la sfârşitul 
Sfintei Liturghii şi să nu plecăm mai 
înainte, în afara unui motiv binecuvântat 
şi urgent, căci este în primul rând o 
lipsă de evlavie faţă de Cel (Dumnezeu) 
în a Cărui Casă (Biserica) am fost 
invitaţi, iar apoi această plecare ne 
lipseşte de binecuvântare finală. Sfânta 
Liturghie începe cu aceste cuvinte: 
„Binecuvântată este Împărăţia...” şi se 
sfârşeşte cu: „Pentru rugăciunile Sfin-
ţilor Părinţilor noştri...”, după care 
urmează miruirea.

Se cuvine ca în prezenţa lui 
Dumnezeu să lepădăm pentru două ore 
„toată grija cea lumească”, iar după 
momentul binecuvântării de sfârşit să 
mai rămânem câteva momente pentru a 
mulţumi pentru harul şi binecuvântarea 
pe care le-am primit. ❖

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

Ştim ce trebuie  
să facem în biserică? (ii)

Am început săptămâna trecută  
un articol în care vorbeam despre  

cum ar trebui să ne comportăm în biserică 
în timpul slujbelor. Evident, nimeni  

nu s-a născut învăţat, şi avem multe  
de învăţat când intrăm pe uşa bisericii. 

Dacă însă avem smerenia cea bună  
şi mai ales dor de Dumnezeu  

şi de învăţăturile cele de folos,  
vom căuta, vom întreba,  

vom citi şi, mai ales, vom accepta  
să primim un sfat bun. 

De la cei din jur, dar mai ales de 
la preoţii noştri. Nu ezitaţi să 
vă întrebaţi duhovnicul, mai 

ales atunci când ceea ce credeţi 
dumneavoastră se loveşte, în biserică, 
de o altă părere, uneori diametral opusă 
cu ceea ce dumneavoastră credeţi sau 
faceţi în biserică. Şi este foarte 
important ca în biserică să dăm sau să 
primim un sfat cu pace, cu delicateţe, 
cu politeţe.

Aşadar, cum spuneam şi în numărul 
trecut, în timpul Sfintei Liturghii, dar şi 
a celorlalte slujbe, să încercăm să facem 
cât mai puţin zgomot, să ne mişcăm cât 
mai puţin, să nu vorbim, şi să fim atenţi 
la fiecare rugăciune, cântare sau 
predică.

În timpul slujbei stăm  
în faţa lui Dumnezeu

Ceea ce trebuie să conştientizăm pe 
tot parcursul slujbei, este că ne aflăm în 
Casa Domnului. Stăm în faţa Domnului, 
ne aflăm alături de Maica Domnului, 
de Sfinţi şi de Îngeri. Dacă în faţa unui 
mai-mare al zilei, în biroul lui ne 
prezentăm cu teamă şi respect, dar în 
faţa lui Dumnezeu, cum oare trebuie să 
ne prezentăm, cum trebuie să stăm, 
cum trebuie să ne comportăm? Să fim 
în stare de veghe, cu luare aminte şi 
concentraţi în rugăciune. Dacă în-
ţelegem şi trăim starea de rugăciune, cu 
siguranţă că nu vom mai vorbi nicicând 
în biserică şi vom conştientiza că este 
mare păcat să-l deranjăm pe cel de lângă 
noi, care este una în rugăciune cu 

Dumnezeu. Cum de altfel ar trebui să 
fim cu toţi. Căci puterea mare în 
rugăciunea din biserică, este a celor 
mulţi care sunt una cu Dumnezeu în 
rugăciune, sunt una cu preoţii, iar 
şuvoiul rugăciunilor tuturor se 
transformă într-un fluviul ce aleargă cu 
putere spre oceanul Dumnezeirii. Când 
te mişti în biserică, când vorbeşti, nu 
eşti nici tu în rugăciune, şi nici ceilalţi, 
căci şi pe aceştia tu îi scoţi din 
rugăciune.

Să aprindem lumânări  
doar la momentul potrivit

În biserică, noi aprindem lumânări la 
slujbele obişnuite când dăm pomelnicul, 
când ne împărtăşim, şi când facem 
parastas. Pentru că biserica noastră de 
ani de zile şi cu mari eforturi financiare 
se pictează, bine este să aprindem cât 
mai puţin lumânări în biserică, căci 
pictura fiind proaspătă, prinde imediat 
fumul lumânărilor, şi se înnegreşte. 
Dacă dorim să aprindem mai multe 
lumânări şi să le lăsăm timp mai 
îndelungat, o putem face afară, la lu-
mânărar.

De asemenea, să nu aprindem 
lumânări în biserică decât atunci când 
este strict necesar. Să nu stăm minute 
bune cu lumânările aprinse în aşteptarea 
preotului, şi să nu le stingem prin 
suflare, căci vor fumega mult mai mult. 
Dacă facem parastas, vom aprinde o 
singură candelă cu capac, din cele de la 
pangar, şi NUMAI atunci când începe 
parastasul. În aşa fel avem grijă de 
pictura bisericii şi respect faţă de 
Domnul.

Şi ascultăm de sfatul preoţilor care 
de atâtea ori ne îndeamnă când şi cum 
să aprindem lumânările.

Să-i aducem cât mai des  
pe copiii noştri la împărtăşit

Bine este să-i aducem cât mai des pe 
copiii noştri la împărtăşit, poate chiar 
duminică de duminică. Dar pentru 
bucuria noastră şi folosul tuturor, este 
de dorit ca să venim cu ei până la 
începerea Sfintei Liturghii, ora 9.30, iar 

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 9 - 16 OCTOmBRIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 9 octombrie 0800-1200 Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei dinNain)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 12 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 14 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 15 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomrnirea celor adormiţi
 1700-1800 Vecernie
Duminică 16 octombrie 0800-1200 Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VI-lea 
  Ecumenic) – Utrenia, Sfânta Liturghie


