
să agonisească untdelemnul milosteniei, pe 
când celelalte sunt numite „fără de minte” 
sau „nebune” pentru că, deşi aveau virtutea 
fecioriei (aveau candelele pregătite), nu 
dobândiseră şi milostenia, nu s-au îngrijit 
să cumpere untdelemnul curăţiei şi al 
faptelor bune.

Aşadar, fecioria, pentru a fi mântuitoare, 
trebuie unită cu milostenia.

E bine ca în aceste zile ale Săptămânii 
Patimilor să avem viaţa curată, să avem 
deodată atât candela dreptei credinţe, cât şi 

Întru priveghere  
şi rugăciune să fim aflaţi

untdelemnul curăţiei şi al faptelor bune 
întru priveghere si rugăciune, întâmpinând 
astfel, la miezul nopţii, pe Mirele Hristos, 
zicând: „Mire Hristoase, Care eşti cu 
podoaba mai frumos decât oamenii, Care 
ne-ai chemat pe noi la ospăţul cel du-
hovnicesc al nunţii Tale, dezleagă-mă de 
chipul cel ticălos al greşealelor mele… şi, 
împodobindu-mă cu frumoasa haină a sla-
vei Tale, fă-mă împreună şezător luminat la 
masa împărăţiei Tale”. ❖

Părintele Diacon Cristian Filiuţă
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DENIA
Sfintei şi Marii Marţi

Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: 
„Iată, mirele vine! Ieşiţi întru 

întâmpinarea lui!” 

L a Denia din Sfânta şi Marea Marţi, 
Biserica a rânduit să se facă po-
menire de Pilda celor zece fecioare, 

pildă care asemuieşte intrarea în viaţa 
veşnică cu o nuntă.

Această pildă, nu întâmplător aşezată 
aici, ne duce cu gândul la faptul că trebuie 
să fim întotdeauna pregătiţi prin fapte bune 
pentru întâmpinarea Mirelui ceresc, să fim 
asemeni fecioarelor înţelepte ca să putem 
lua parte la ospăţul cel veşnic. 

Domnul Hristos ne îndeamnă la pri-
veghere, concluzia pildei fiind: privegheaţi 
şi vă rugaţi că nu ştiţi cînd vine Fiul Omului 
(Mt. 25, 13). 

Deci, Sfânta noastră Biserică ne învaţă 
în Marea Marţi din Săptămâna Patimilor, 
să fim cu luare aminte la noi înşine, la 
datoriile noastre, să aşteptăm pe Mirele 
ceresc cu inimă iubitoare şi cu fapte bune, 
ca şi întru aceasta să se preamărească Tatăl 
nostru cel din ceruri.

Pilda celor zece fecioare este un îndemn 
la priveghere, la trezvie, care e o vedere 
duhovnicească a lucrurilor dincolo de faţa 
lor fizică. Privegherea este o vedere prin şi 
dincolo de ceea ce se vede cu ochii fizici, 
este o vedere duhovnicească a sensurilor 
ultime ale existenţei. 

Mirele din aceasta pildă nu este nimeni 
altcineva decât Hristos, Care va veni să 
judece viii şi morţii. Atunci, la nuntă, adică 
în Împărăţia cerească, vor intra numai cei 
care, asemenea celor cinci fecioare înţelepte, 
vor avea candelele credinţei aprinse cu 
untdelemnul milosteniei. 

Cei care nu au făcut milostenie, nu vor 
avea haină de nuntă şi vor rămâne afară, 
chiar de ar fi împodobiţi cu marea virtute a 
fecioriei.

Ce semnificaţie are untdelemnul din 
candelă? Candela este fecioria, iar unt-
delemnul este milostenia.

Cinci dintre fecioare au fost numite 
„înţelepte” pentru că s-au îngrijit din timp 

l „Iată mirele vine în miezul nopţii şi 
fericită este sluga pe care o va afla 
priveghind; iară nevrednic este iarăşi pe 
carele va afla lenevindu-se. Vezi dar, 
suflete al meu, cu somnul să nu te 
îngreuiezi, ca să nu te dai morţii, şi afară 
de împărăţie să te încui. Ci te deşteaptă 
strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dum-
nezeule; pentru rugăciunile Născătoarei 

de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”.
l „Pe Mirele, fraţilor, să iubim, 

candelele noastre să le grijim, întru 
bunătăţi strălucind şi în dreapta credinţă; 
ca să intrăm împreună cu Dânsul la 
nuntă gătiţi, cu fecioarele cele înţelepte 
ale Domnului. Că Mirele, ca un 
Dumnezeu, dă tuturor dar cunună 
nestricăcioasă”. ❖

Din Stihirile zilei



Cealaltă pildă, a talanţilor, ne atrage 
luarea aminte mai ales asupra  

a două lucruri. Omul este dator  
să fie virtuos. Mântuitorul ne-a poruncit 

adeseori: „Fiţi sfinţi”, „Fiţi desăvârşiţi”, 
pentru că omul are deja darul sfinţeniei 

de la Sfântul Botez; a primit  
de la Stăpânul talantul, el trebuie doar 

să-l neguţătorească, făcând faptele 
pentru care a primit putere. 

„Fiecare din noi să înmulţim 
talantul darului după 
măsură – ne îndeamnă 

slujba Utreniei – unul să aducă înţe-
lepciune prin lucruri bune; cel cre-
dincios să împărtăşească cuvântul său 
celui ce nu ştie tainele; altul să-şi 
împartă bogăţia la săraci. Aşa vom 
înmulţi împrumutul, ca nişte ispravnici 
credincioşi ai Domnului”(Laudele). 

Pilda ne mai arată că înmulţirea 
talantului nu o face omul de unul singur, 
ci numai prin altul, prin zaraful de care 
pomeneşte Stăpânul: „Trebuia să dai 
argintul meu la zarafi” (Mt 25, 27). 

Cine este acest zaraf, ne-o spune 

Sfânta şi Marea Marţi

Pilda talanţilor 

Jertfa lumânării!
trăiţi numai pentru voi, sunteţi lumânarea 
neaprinsă, care nu şi-a împlinit rostul. 
Dar dacă dăruiţi lumină şi căldură, 
atunci aveţi un sens. Pentru asta trebuie 
să vă jertfiţi, să daţi ceva: dragostea, 
adevărul, bucuria, încrederea şi toate 
sentimentele nobile pe care le purtaţi în 
inimă. Să nu vă temeţi că deveniţi mai 
mici… Asta e o iluzie. Înlăuntrul vostru 
e mereu lumină. Gândiţi-vă, cu pace în 
suflet, că sunteţi că o lumânare aprinsă. 

Eu sunt numai o simplă lumânare 
aprinsă. Singură luminez mai puţin. Dar 
când suntem mai multe împreună, lu-
mina şi căldură sunt mult mai 
puternice. 

Şi la voi oamenii e tot aşa, împreună lu-
minaţi mai mult… (marturieathonita.ro) ❖

E ora rugăciunii. M-aţi aprins  
şi vă uitaţi gânditori la mine…  

Parcă aţi vrea să vă spun ceva.  
Ce să vă spun? Simţiţi bucurie în suflet? 

În mod sigur eu mă bucur, pentru că 
am un sens numai când ard. Nu sunt 
tristă, chiar dacă arzând devin mai 

mică. De fapt eu am doar două posi-
bilităţi: Prima, e să rămân întreagă. Asta 
ar însemna să rămân rece, să nu fiu 
aprinsă şi atunci nu mă micşorez, dar 
nici nu-mi împlinesc rostul meu. A doua, 
ar fi să răspândesc lumină şi căldură şi 
prin asta să mă jertfesc, să mă dăruiesc 
chiar pe mine însămi… Asta e mult mai 
frumos decât să rămân rece şi fără rost. 

Şi voi oamenii sunteţi la fel. Când 

Slava laudelor zilei: „Iată că-şi în-
credinţează Stăpânul talantul Său, ţie, 
suflete al meu. Primeşte darul cu frică, 
împrumută pe Cel ce ţi l-a dat, împarte-
l la săraci şi câştigă prieten pe Domnul. 
Ca să stai de-a dreapta Lui, când va 
veni cu slavă”. 

Zaraful sunt săracii şi, prin ei, Însuşi 
Domnul, căci cine dă săracilor, 
împrumută pe Hristos. Stăpânul împarte 
talanţii şi tot El este zaraful care-i 
înmulţeşte, pentru ca să adauge şi do-
bândă la bogăţia talantului. Vedem aici 

o minunată meşteşugire a bunătăţii şi 
dragostei dumnezeieşti. Dumnezeu ne 
dăruieşte darurile Sale şi apoi ne 
îndeamnă să I le dăm cu împrumut, ca 
şi cum ar fi ale noastre, pentru ca prin 
aceasta să ne învrednicească de mai 
mare răsplată; nu numai a darului, ci şi 
a dobânzii şi aceasta numai pentru o 
neînsemnată osteneală: bunăvoinţa de a 
împrumuta darul primit. 

Încă o dată vedem cât de mari sunt 
faptele dragostei de aproapele. ❖

Protosinghel Petroniu Tănase



l Când intrăm în biserică, să intrăm 
cum se cuvine lui Dumnezeu. Să nu avem 
în suflet dor de răzbunare, ca nu cumva 
rugându-ne, când spunem: „Iartă-ne nouă, 
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”, să 
ne rugăm împotriva noastră. Înfricoşătoare 
sunt cuvintele acestea! Cel ce le rosteşte, 
aproape că strigă aşa lui Dumnezeu: „Am 
iertat. Stăpâne, iartă-mă! Am dezlegat, 
dezleagă-mă! Le-am lăsat, lasă-mi-le! Dacă 
le-am ţinut, ţine-mi-le! Dacă n-am iertat 
vecinului păcatele lui, nu mi le ierta nici Tu 
pe ale mele. Cu măsura cu care am măsurat, 
măsoară-mi şi Tu mie!”.

l Ştiindu-le dar pe toate acestea, gân-
dindu-ne la ziua cea înfricoşătoare a 
Judecăţii, la focul iadului şi la muncile cele 
înfricoşătoare de acolo, să ne întoarcem de 
pe calea noastră cea rătăcită. Va veni 
vremea când teatrul lumii acesteia se va 
risipi. Atunci nu mai putem lupta; după 
trecerea acestei vieţi, nu mai putem 
neguţători; după ce s-a închis stadionul, nu 
mai putem fi încununaţi.

l Timpul de acum e timp de pocăinţă; 
acela, de judecată!

l Timpul de acum e timpul luptelor; 
acela, al cununilor!

l Timpul de acum e timp de osteneală; 
acela, de odihnă!

l Timpul de acum e timp de muncă; 
acela, de răsplată!

l Deşteptaţi-vă, vă rog, deşteptaţi-vă şi 
să ascultăm cu râvnă cele spuse! Am trăit 
cu trupul, să trăim şi cu duhul! Am trăit în 
plăceri, să trăim şi în fapte de virtute! Am 
trăit în trândăvie, să trăim şi în pocăinţă! 
„Pentru ce te trufeşti, tină şi cenuşă?”. 
Pentru ce te mândreşti, omule? Pentru ce te 
făleşti?

l Ce nădăjduieşti de la slava lumii şi de 
la bogăţie? Să ne ducem la morminte, vă 
rog, şi să vedem tainele de acolo. Să vedem 
pe om descompus, oasele roase, trupurile 
putrezite. Dacă eşti înţelept, priveşte! Dacă 
eşti priceput, spune-mi: Cine e împăratul, 

cine e ostaşul? Cine e stăpânul, cine e 
robul? Cine e înţeleptul, cine e neînţeleptul? 
Unde-i frumuseţea tinereţii? Unde-i faţa 
cea frumoasă? Unde-s ochii cei strălucitori? 
Unde-i nasul cel bine întocmit? Unde-s 
buzele cele arzătoare? Unde-i frumuseţea 
obrajilor? Unde-i fruntea cea luminoasă? 
Nu-s toate praf? Nu-s toate cenuşă? Nu-s 
toate pulbere? Nu-s toate putreziciune?

l Gândindu-ne la acestea, fraţilor, şi 
aducându-ne aminte de ziua noastră cea 
din urmă, să ne întoarcem, cât mai avem 
timp, de pe calea noastră cea rătăcită. Am 
fost cumpăraţi cu Sânge scump.

l Pentru aceasta Dumnezeu pe pământ 
S-a arătat. Pentru tine, omule, Dumnezeu 
pe pământ S-a arătat şi nu avea unde să-Şi 
plece capul. Vai, ce minune! Judecătorul 
vine să fie judecat pentru cei vinovaţi! 
Viaţa gustă moarte! Creatorul este pălmuit 
de creatură! Cel ce nu poate fi privit de 
Serafimi este scuipat de rob, gustă oţet şi 
fiere, este împuns cu suliţa, este pus în 
mormânt! Şi tu, spune-mi, trândăveşti, 
dormi, dai din umeri cu dispreţ, omule?

l Nu ştii că, de ţi-ai vărsa sângele tău 
pentru El, nici aşa n-ai făcut ce erai dator 
să faci, că altul e sângele Stăpânului şi altul 
sângele robului! Pocăieşte-te şi întoarce-te 
înainte de ieşirea sufletului, ca nu cumva 

timPul de acum  
e timP de Pocăinţă

să vină moartea şi tot leacul pocăinţei să fie 
fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere 
pocăinţa; şi numai aici; în iad n-are nici o 
putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem 
timp! Să facem binele ca să scăpăm de iadul 
cel fără de sfârşit ce va să fie şi să ne 
învrednicim de împărăţia cerurilor, cu 
harul şi iubirea de oameni a Domnului 
nostru Iisus Hristos, a Căruia este slava şi 
puterea în vecii vecilor. Amin.

Sfântul Ioan Gură de Aur –  
din „Omilii despre pocăinţă”

PrograMul biSericii Şerban Vodă În Perioada 11 - 16 aPrilie 2017
Ziua ora SluJbe/activităţi
Marţi 11 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de miercuri
Miercuri 12 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de joi
Joi 13 aprilie  730-  930 Sfânta Liturghie
 1800-2100 Denia celor 12 Evanghelii / Utrenia zilei de vineri
Vineri 14 aprilie 1000-1800 Scoaterea Sfântului Epitaf şi trecerea pe sub Sfânta Masă
 1800-2000 Denia Prohodului Domnului / Utrenia Sâmbetei Mari
 2000-2100 Procesiune în jurul bisericii
Sâmbătă 15 aprilie  700-1000 Împărtăşirea copiilor
  800-1900 Pregătirea Sfântului Paşti / Curăţenie în biserică
Duminică 16 aprilie 2300-0100 Slujba Învierii Domnului - Veniţi de luaţi lumină!
   100- 300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”

iată Săptămâna Mare
Iată Săptămâna Mare, haideţi  

să ne-mbrăţişăm,
haideţi să lăsăm dreptatea  

care credem c-o avem, 
haideţi să luăm iubirea  

ce se pare c-am uitat, 
haideţi să ne dăm iertarea  

cu sărut adevărat. 

Trebuia de mult să ţinem seama  
de Cuvântul spus,

să vedem Ispititorul  
cum l-a biruit Iisus,

să-nţelegem că ispita cea mai grea  
e cea din rai

şi că cel mai greu te lepezi  
de dreptatea care-o ai.

Este Săptămâna Mare,  
iată, este Sfântul Post, 

haideţi în genunchi cu toţii,  
să uităm de tot ce-a fost, 

să ne-ntindem mâna păcii  
şi sărutul iubitor,

să iertăm, pentru-Nviere,  
toţi şi toate tuturor. 

Vine Marea Înviere, Vine Paştele – 
Hristos, 

să-L întâmpinăm cu suflet primenit 
şi credincios,

să ne înnoim fiinţa din străfunduri 
şi deplin,

să intrăm în Sărbătoare oameni noi, 
cu chip divin... 

Traian Dorz
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Săptămâna Pătimirilor

să fim alături de Hristos

Înaintea fiecărei sărbători suntem  
în mare alergare: să facem curăţenie  

în casă, să alegem cadouri pentru rude  
şi apropiaţi, să ne cumpărăm haine noi,  

să facem cumpărături şi să gătim bucate 
alese pentru mese îmbelşugate.  

Până la un punct lucruri normale  
şi trebuitoare. Dacă ele ne pregătesc casa 

şi familia pentru a sărbători cum se 
cuvine, creştineşte, marile sărbători.  

Dacă nu transformăm totul în distracţie  
şi petrecere. Căci esenţial este să  

ne pregătim înainte de toate sufletul 
pentru marea sărbătoare: să-l primenim, 
prin Taina Spovedaniei şi Împărtăşaniei,  

şi să trăim sărbătoarea în urcuş duhovnicesc.
Am intrat în Săptămâna Patimilor

Pentru a primi cum se cuvine Învierea 
Mântuitorului, este nevoie în con-
tinuare de rugăciune şi post. Dar 

mai ales în aceste zile să nu lipsim de la 
biserică. Aici îl însoţim pe Hristos de la 
Cina cea de taină până la picioarele Crucii. 
Îl însoţim, cu durere, la judecată şi la 
umilinţe. Ne alăturăm celor ce-L priveau 
când Îşi purta crucea pe Golgota. Plângem 
cu Maica Domnului şi femeile ce-L ur-
mează îndeaproape când Domnul este 
răstignit şi-Şi dă sufletul în mâinile Tatălui. 
Alergăm cu Nicodim să-l punem în mor-
mânt. Şi după ce am parcurs acest drum, 
participând la toate slujbele din această 
săptămână, Sfântă şi Mare, putem să ne 
bucurăm deplin, cu întreaga lume, de 
Învierea Mântuitorului, aşa cum femeile 
mironosiţe au făcut-o aflând mormântul 
gol în Duminica Învierii.

Cum postim în Săptămâna Mare?
În această săptămână gustăm numai 

pâine, sare, legume şi apă. Dezlegare la 
untdelemn şi vin se face numai în Sfânta şi 
Marea Joi. În Vinerea şi Sâmbăta Mare nu se 
gustă nimic până seara. Dacă motive de 
sănătate, de vârstă înaintată sau muncă în 
anumite condiţii fac imposibilă ţinerea 
postului după pravilă, vom posti după puterile 
noastre şi cu sfatul duhovnicului.

Slujbe şi rânduieli  
în Săptămâna Mare

Deniile, de fapt Utrenii ale zilei următoare, 
se săvârşesc în fiecare seară de Duminică 
până Vineri. Sunt slujbe specifice Postului 
Mare, iar denumirea lor vine de la slavonescul 
„vdenie“, care înseamnă priveghere sau 
slujbă nocturnă. Suntem deci chemaţi în 
fiecare zi la rugăciune şi priveghere. Cântările 
în această perioadă devin tânguitoare, iar 
citirile din Sfânta Scriptură sunt mai multe şi 
mai lungi.

Sfânta şi Marea Joi
De dimineaţă, se citesc Ceasurile al 

treilea, al şaselea şi al nouălea, apoi Obedniţa 
şi Vecernia unită cu Liturghia Sfântului 
Vasile cel Mare. La rânduiala proscomidiei 
din această zi, preotul scoate încă un Sfânt 
Agneţ, pentru împărtăşirea bolnavilor şi al 
pruncilor din tot cursul anului.

După Rugăciunea amvonului, în unele 
mănăstiri şi catedrale chiriarhale se săvâr-
şeşte slujba spălării picioarelor, rememorând 
şi actualizând astfel momentul spălării 
picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul 
Iisus Hristos la Cina cea de taină.

Joi seara se săvârşeşte Denia celor 12 
Evanghelii, numită şi „Slujba Înfricoşătoa-
relor Patimi“. Sfânta Cruce este scoasă şi 
aşezată în mijlocul bisericii, iar Sfânta 

Evanghelie este aşezată pe analog în faţa 
uşilor împărăteşti.

Vinerea Patimilor  
sau Vinerea Mare

Zi de mare tristeţe pentru toţi creştinii. 
Căci Hristos a fost răstignit şi a murit pe 
cruce pentru răscumpărarea neamului ome-
nesc de sub jugul păcatului strămoşesc. De 
aceea Vinerea Mare este zi de post negru.

În această zi se citesc Ceasurile împără-
teşti, fiind o zi aliturgică, adică nu se face 
Sfânta Liturghie. La această slujbă aproape 
că nu se cântă nimic, iar Ceasurile se citesc 
din mijlocul bisericii, în tăcere şi tristeţe, 
aşteptând scoaterea Sfântului Epitaf. Acesta 
este adus în mijlocul bisericii în dangăt de 
clopot. Credincioşii aduc flori, aprind lu-
mânări şi trec pe sub Sfântul Epitaf, arătând 
prin aceasta că se fac următori Mântuitorului 
Hristos - mor împreună cu Hristos, trec şi ei 
prin mormânt, ca să ajungă la Înviere şi 
viaţă.

Denia de vineri seara, care este de fapt 
Utrenia Sâmbetei celei Mari, reprezintă sluj-
ba înmormântării Domnului nostru Iisus 
Hristos. La această slujbă se cântă Prohodul, 
Binecuvântările Învierii şi se face procesiunea 
înconjurării bisericii de către preoţi şi 
credincioşi cu Sfântul Epitaf. Apoi Sfântul 
Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă şi se rostesc 
Paremiile, Apostolul şi Evanghelia.

Ne pregătim  
pentru noaptea Invierii

De sâmbătă dimineaţa, veşmintele preo-
tului şi acoperămintele bisericii se schimbă 
cu cele de culoare luminoasă, căci ne pregătim 
de Înviere. La miezul nopţii suntem chemaţi 
să luăm lumină, iar apoi participăm la cea 
mai frumoasă liturghie de peste an, la care se 
cuvine să fim cu toţii. 

Căci iată, vremea bucuriei şi a deplinei 
comuniuni euharistice a venit! ❖

despre dragoste, 
slavă deşartă  

şi suferinţă
l Dacă sădim dragostea în inimile 

noastre vom deveni sfinţi. Da, fiindcă toţi 
sfinţii prin iubire s-au făcut plăcuţi lui 
Dumnezeu.

l Slava deşartă este un tiran crud şi 
periculos; ea poate orbi ochii chiar ai 
înţelepţilor, dacă nu sunt atenţi şi pri-
veghetori. Slava deşartă este un monstru 
care ia toate felurile de forme şi chipuri, 
care înfige acul peste tot, peste bogăţii, 
peste plăceri, peste frumuseţea trupului.

l Suferinţele şi încercările sunt răscum-
părarea păcatelor pe care le-am săvârşit. 
Sufletul este mai de preţ decât trupul, căci 
dacă pleacă sufletul, trupul rămâne mort. 
Noi numim nemurirea sufletului cel mai 
mare dar al lui Dumnezeu. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur


