
zi, pentru ca, după cuvintele Mântuitorului 
să se predice pretutindeni şi tuturor pilda ei 
de pocăinţă. 

Într-adevăr, pilda ei de pocăinţă trebuie să 
trezească şi în sufletul nostru conştientizarea 
stării de păcătoşenie în care ne aflăm, dar şi 
dorinţa de îndreptare. Deci, primul pas al 
pocăinţei este conştiinţa vie despre starea 
noastră păcătoasă, începutul pocăinţei sau 
„bunul început” pe care trebuie să-l punem 
atunci când ne hotărâm să abandonăm calea 
păcatului şi să urmăm lui Dumnezeu. Acesta 
este începutul pocăinţei, fără de care nu se 
poate merge mai departe, pentru că cel ce se 
căieşte trebuie să ştie mai întâi pentru ce se 
căieşte. Cu cât e mai lămurită conştiinţa 
păcatelor noastre, cu cât e mai adâncă în noi 
convingerea despre urmările lor dăunătoare, 
cu atât este mai puternică şi mai temeinică 
pocăinţa noastră. De aceea, Sfânta Scriptură 
zugrăveşte aşa de des şi aşa de diferit starea 
gravă în care se află omul păcătos, ca măcar 
din experienţa altora să învăţăm a cunoaşte 

Miercurea  
ungerii jertfelnice

cât mai bine nefericita noastră stare de 
păcătoşenie. Nu este un lucru uşor precum 
pare, ci se cere mult efort duhovnicesc din 
partea minţii şi a conştiinţei noastre pentru a 
desluşi întreaga stare nefericită de păcătoşenie 
în care ne aflăm. Nădejdea smerită în mila 
lui Dumnezeu insuflă păcătosului credinţa 
că cele cu neputinţă lui sunt cu putinţă 
Atotputernicului Mântuitor. Dacă Acela ne 
va da tărie, voinţa noastră se va întări în bine; 
dacă El va pune în lucrare înţelepciunea şi 
puterea Sa, atunci se vor şterge toate urmările 
păcatelor noastre, oricât de multe ar fi. 

Tocmai aici se înfăţişează păcătosului ce 
se pocăieşte, în toată măreţia Sa, persoana 
dumnezeiască a Mântuitorului neamului 
omenesc şi el e gata să se aşeze, precum 
femeia cea păcătoasă, la picioarele Lui şi să 
le spele cu lacrimi, ca să primească de la El 
iertarea păcatelor şi puterea harului spre a 
se lupta cu păcatele, cu poftele şi cu relele 
deprinderi. ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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DENIA
Sfintei şi Marii Miercuri

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns 
astăzi în Sfânta şi Marea Miercuri,  
zi în care Sfinţii Părinţi au rânduit  

să se facă pomenire de femeia  
cea păcătoasă care a căzut cu pocăinţă  

la picioarele Mântuitorului Hristos, 
spălându-I picioarele cu lacrimile sale  

şi ştergându-le cu părul capului ei.  
Tot în această zi ucenicii Domnului  

sunt trimişi să pregătească  
locul Cinei celei de Taină,  

în care Mântuitorul Hristos va prăznui 
împreună cu Apostolii Săi Paştele evreiesc. 

De la pregătirile pentru Cină a lipsit Iuda 
Iscarioteanul, cel care în acel moment 

negocia cu fariseii şi cărturarii  
preţul primit în schimbul  

vânzării Mântuitorului Iisus Hristos. 

Pe când era în drum către Ierusalim, 
Mântuitorul Hristos a fost poftit în 
casa unui anume Simon leprosul, pe 

care Acesta l-a tămăduit de lepră şi în casa 
căruia au zăbovit un anumit timp, El şi 
ucenicii. În casă a intrat o femeie păcătoasă, 
turnând mir de mare preţ pe creştetul 
Mântuitorului, mânată de dorinţa de 
îndreptare şi de ridicare din starea de 
păcătoşenie în care se afla. Femeia observase 
că Mântuitorul acordă o mare atenţie celor 
păcătoşi, nu evită să vorbească cu ei sau să 
le viziteze casele, aşa cum s-a întâmplat cu 
şederea în casa lui Simon leprosul, socotit 
de toţi necurat. Faptul că Mântuitorul 
Hristos l-a tămăduit şi a rămas în casa sa, a 
dat şi mai mult curaj femeii să vină la El cu 
pocăinţă, în văzul tuturor celor care o 
osândeau, fie pentru faptul că era desfrânată, 
fie pentru faptul că a făcut risipă cu mirul 
de mare preţ, de trei sute de dinari, pe care 
l-a turnat pe capul Mântuitorului. Însă 
Hristos i-a luat apărarea femeii şi în faţa 
apostolilor, în special a lui Iuda, care era 
foarte contrariat de risipă, şi în faţa tuturor 
celor de faţă împreună cu gazda, Simon, cel 
tămăduit de lepră. Mai pe urmă, Hristos i-a 
iertat păcatele şi i-a spus să nu mai 
păcătuiască. Pomenirea ei s-a pus în această 



l Cu acest îndemn, fraţilor, mă 
înfăţişez şi eu vouă. Aveam de gând să 
vă înfăţişez cât de neagră este trădarea 
lui Iuda. Acum, însă, zic: să-l lăsăm pe 
Iuda. Să cercetăm mai bine faptele 
noastre, ca să curăţim din viaţa noastră 
tot ce poartă vreo trăsătură a caracterului 
lui Iuda – şi prin aceasta să scăpăm de 
pedeapsa cerească ce a căzut asupra 
lui. 

l Domnul vrea ca noi să dăm în 
vileag în noi înşine şi să făgăduim a 
birui mai ales patima care ne biruie mai 
mult, şi să strălucim mai ales în virtutea 
potrivnică patimii ce ne biruie. Dacă 
vei face asta, toate celelalte virtuţi vor 
veni în rânduială de luptă şi cu putere, 
iar patimile vor slăbi, fiindcă ele se ţin 
de obicei în jurul patimii noastre de 
căpetenie. 

l Încă puţină vreme şi Domnul va 
veni la voi, şi va face la voi cină 
împreună cu voi. Pregătiţi-vă! Aruncaţi 
din inimă tot ce este potrivnic Dom-
nului, ştergeţi tot praful prin suspinări 
din inimă, spălaţi orice pată prin 

Sfânta şi Marea Miercuri

Iuda şI noI

lacrimile străpungerii, aşa încât 
Domnul, intrând în voi, să afle casa 
sufletului vostru dereticată, aşternută, 
curată. Să nu fie între voi vreunii 
asemenea lui Iuda. Şi Iuda, ca şi ceilalţi 
Apostoli, deopotrivă auzise: „După 
două zile Paştile vor fi”. Apostolii s-au 
apropiat de Domnul şi au zis: „Unde 
voieşti să-Ţi pregătim să mănânci 
Paştile?” Iuda, însă, ce a făcut? A mers 
şi L-a vândut pe Domnul. Iar la cină tot 
a mers, alături de ceilalţi. Nu cumva şi 
între voi se vor afla mâine unii ca 
aceştia? O, să nu fie! Încă mai este 
vreme. Mergeţi; şi fiecare, după măsura 
puterilor sale, să sârguiască a se arăta 
vrednic a-L primi pe Domnul prin 
Sfintele Sale Taine. Daţi-vă seama de 
ce sunteţi vinovaţi, plângeţi şi spuneţi: 
„Nu vom mai face, Doamne! Ajută-ne 
să ţinem piept de acum înainte”. Acesta 
este cel mai însemnat lucru pe care îl 
doreşte Domnul – iar nepăsători să nu 
se afle între voi. Să nu fie nici vreunii 
dintre cei care, fără a se lepăda de 
patima lor, nu numai că nu au hotărârea 

să se înfrâneze de la lucrurile ei, ci nici 
nu sunt străini de îndulcirea cu ele şi 
aplecarea spre ele. Unul ca aceasta e 
întocmai ca Iuda: cu trupul la Cină, iar 
cu inima în uneltiri trădătoare. Şi unuia 
ca acesta, când după împărtăşirea cu 
Tainele lui Hristos va săruta potirul, 
oare Domnul nu-I va grăi în conştiinţa 
lui: „Cu sărutare vinzi pe Fiul 
Omului?” 

l Domnul şi Mântuitorul nostru, 
Preacurata Maică a Domnului şi Sfinţii 
toţi să ne ajute a ne împărtăşi spre 
iertarea păcatelor şi viaţă veşnică! 
Amin! ❖

Sfântul Teofan Zăvorâtul –  
din predica la Miercurea Mare

Nu-i singur Iuda 
vinovat…

 
Nu-i singur Iuda vinovat
de sângele ce se dădu.
Nici marii preoţi, nici Pilat,
ci lumea-ntreagă prin păcat!
Şi eu, şi tu…

Nu drumul greu spre Golgota,
nici biciul, când Isus căzu.
Şi dacă crucea grea era,
povara noastră şi mai grea!
Şi eu, şi tu…

Nu patru cuie L-au pătruns,
când El pe cruce se-aşternu.
Ci noi, cu sufletul ascuns,
cu mii de patimi L-am străpuns!
Şi eu, şi tu…

Nu doar bătrânii cărturari,
nu doar mai marii preoţi, nu!
Şi noi am râs cu ochii murdari,
şi noi suntem cei doi tâlhari!
Şi eu, şi tu…

Şi nu ostaşilor prin sorţi
cămaşa albă Şi-o dădu.
Ci tuturor! Dar tu n-o porţi!
Şi, fără ea, toţi suntem morţi!
Şi eu, şi tu…

Nu doar în stânci, sub lilieci,
nu doar sub lespede zăcu.
Ci L-am ascuns ca pentru veci
sub piatra unor forme reci,
Şi eu, şi tu…

Şi-acum Isus cel condamnat
azi El te-ntreabă :„Da sau nu ?
Eşti tu sau nu eşti vinovat?”
Eu am spus da! Şi-am fost iertat.
Eu am spus da.
Dar tu ? Dar tu?…

Costache Ioanid

„Ce voiţi să îmi daţi, şi eu Îl voi da pe El vouă?” Ei i-au dat treizeci de arginţi.  
Când am citit locul acesta din Scriptură, sufletul meu s-a umplut de nemulţumire –  

şi asupra mai-marilor iudei, şi asupra lui Iuda. [...] Atunci, în locul nemulţumirii 
împotriva lui Iuda, a început să renască temerea pentru mine însumi, şi glasul lăuntric 

mi-a grăit: „Lasă-l tu pe Iuda, întoarce-ţi mai degrabă luarea-aminte asupra ta  
şi îngrijeşte-te să scapi de soarta lui amară”. 



Ce se poate face cu gândurile care fug  
în toate părţile în timpul cititului  

şi al rugăciunii? Nimeni nu scapă de asta. 
Nu este nici un păcat în asta,  

dar este nepotrivit. 

Este păcat atunci când cineva de 
bună voie încurajează gânduri 
străine, dar când ele aleargă 

involuntar, este vreun păcat? Greşeala 
vine atunci când omul a observat că îi 
rătăcesc gândurile şi nu le stăpâneşte. De 
îndată ce observi că o iau razna gândurile, 
înfrânează-le, aceasta trebuie să faci.

Învaţă să te rogi  
cu propriile cuvinte

Pentru a potoli rătăcirea gândurilor 
în timpul rugăciunii, este necesar să 
faci eforturi pentru a te ruga cu inimă 
fierbinte. Ca să faci asta trebuie să-ţi 
încălzeşti sufletul înainte de rugăciune 
cu meditaţie adâncă şi închinăciuni. 
Învaţă să te rogi cu propria ta rugăciune. 
De exemplu, esenţa rugăciunii de seară 
este aceea de a mulţumi lui Dumnezeu 
pentru ziua aceea şi pentru tot ce ai 
primit în timpul zilei, bune şi rele. 

Pentru răul săvârşit, omul trebuie să se 
pocăiască şi să ceară iertare, promiţând 
să-şi repare greşelile în ziua următoare; 
apoi omul se roagă lui Dumnezeu 
pentru ocrotire în timpul somnului. 
Spune-I lui Dumnezeu toate acestea, 
aşa cum îţi trece prin mintea ta şi din 
toată inima ta.

Să-I mulţumim  
mai des lui Dumnezeu

Esenţa rugăciunii de dimineaţă este 
de a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru 
somn şi pentru trezire şi de a-I cere 
ajutor ca în timpul zilei să faci lucruri 
pentru slava Sa. Iarăşi, spune-I acestea 
din toată inima şi mintea ta. În timp ce 
te afli la rugăciune, atât dimineaţa cât 
şi seara, spune-I lui Dumnezeu toate 
nevoile vieţii tale, atât cele lăuntrice cât 
şi cele din afară, vorbindu-I ca un copil: 
„Vezi, Doamne, boala mea şi slăbiciunea 
mea! Ajută-mă şi vindecă-mă!” Toate 
acestea şi alte asemenea le poţi spune 
lui Dumnezeu cu propriile tale cuvinte, 
fără să mai deschizi cartea de rugăciuni. 
Poate că aşa va fi mai bine. Încearcă să 
faci aşa [...]. Totuşi, dacă nu merge, 

Învaţă să te rogI  
În fIecare ceas, În fIecare clIpă

PrograMul bISerIcII ŞerbaN Vodă ÎN PerIoada 12 - 16 aPrIlIe 2017
ZIua ora SluJbe/activităţi
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”

unde dragoste nu e, 
nimic nu e

Iubirea nu are sfârşit, ea este o continuă 
ardere a sufletului, este o candelă veşnic 
aprinsă, este glasul şoptit care se aude 

doar în urechile celor care ştiu că lumea nu ar 
fi ajuns aici dacă sentimentul frumos nu ar fi 
existat în sufletele celor care au ars pentru a 
lumina calea plină de întuneric a timpului, 
este acea stare de veghe continuă ce ţine 
sufletul în viaţă chiar şi după topirea trupului. 
Născută din har, nu din facere, acest foc dulce 
nu ţine cont de vremuri, de restrişti, de 
bunăstare, ci doar de beatitudinea împlinirii 
frumuseţii lui Dumnezeu pe pământ. Căci 
unde dragoste nu e, nimic nu e, iar sufletul 
este mai sărac, trupul trece mai greu prin 
viaţă, fără bucuria pe care numai spiritul 
acesteia ţi-o poate dărui. Iubirea este sensul 
tuturor lucrurilor, existând peste tot în 
Creaţie, fiind unul din numele lui 
Dumnezeu. 

Cine iubeşte se transformă, se deşartă în 
persoana faţă de care îşi manifestă acest 
sentimentn minunat. Iubirea nu are limite, 
sau mai bine zis iubirea în Dumnezeu nu are 
limite. Iubirea te învie, te schimbă, te 
transformă, te jertfeşte pe altarul inimii într-
o permanentă liturghie a iertării din care 
suntem datori neîncetat să ne împărtăşim. În 
iubire eşti mereu acoperit de aripa unui înger 
ce îţi picură în inimă, în minte şi în viaţă 
harul Duhului Sfânt. 

Pe lângă echilibru interior, bucurie şi pace 
sufletească, iubirea este momentul care repa-
ră trecutul şi cucereşte viitorul… Şi când te 
gândeşti că aici pe pământ sufletul atinge 
doar puţin iubirea, căci dulceaţa Iubirii o vom 
gusta deplin în veşnicie! ❖

Hrisostom Filipescu,  
Puţine cuvinte, multă iubire, Iaşi, 2013

atunci trebuie să te rogi cu cartea ta de 
rugăciuni, sau altfel, vei rămâne fără 
nici un fel de rugăciune [...]

Învaţă rugăciuni pe de rost
Nu citi niciodată o rugăciune în 

grabă. Încă ceva: încearcă să înveţi 
rugăciunile pe de rost. Aceasta te ajută 
foarte mult să spui rugăciunea fără 
tulburare. O rugăciune trebuie învăţată 
ca orice altceva, învaţă să te gândeşti la 
Dumnezeu nu numai atunci când te afli 
la rugăciune, ci şi în fiecare ceas şi în 
fiecare clipă, pentru că El este pretu-
tindeni. Din toate astea, pacea va izvorî 
în inima ta, dându-ţi putere pentru 
problemele tale zilnice şi pentru rân-
duiala tuturor lucrurilor. ❖

Sf. Teofan Zăvorâtul,  
„Viaţa duhovnicească, cum o putem 

dobândi”, p. 149-150Slujba de sfinţire a ramurilor de salcie în Duminica Floriilor 2017
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Săptămâna Pătimirilor

să petrecem cu vrednIcIe această vreme

Mântuitorul îndemna pe cei dintâi ucenici 
ai Săi să ia aminte la patimile Sale, dar 

care oare, chiar şi cei dintre cei mai de pe 
urmă ucenici ai Săi, nu se va crede dator a 
lua aminte la aceste patimi mântuitoare? 

Iată pentru ce Sfânta Biserică acum, 
la începutul acestor zile măreţe şi 
sfinte, ne deşteaptă auzurile noastre 

printr-un deosebit îndemn, chemându-
ne să le petrecem cu vrednicie. Şi pentru 
ca îndemnul acesta să fie ascultat şi 
urmat de noi, Sfânta Biserică ni-l adre-
sează chiar în numele şi din partea 
Domnului nostru Iisus Hristos: „Mer-
gând Domnul spre patima cea de bună-
voie, a zis Apostolilor pe cale…”. 

Putem noi oare  
să nu împărtăşim cu Dânsul  

şi cele de pe urmă minute ale Sale?
l Iubirea şi căldura noastră pentru 

El trebuie să ni le arătăm mai cu seamă 
acum, când toţi L-au părăsit! Au nu 
pentru noi merge El la patima cea de 
bunăvoie? Au nu ale noastre păcate vor 
fi şterse şi spălate cu sângele Lui? Cum 
vom cuteza să lipsim de lângă Dânsul 
tocmai în aceste momente? Nu, fraţilor, 
să nu fie aceasta! Ci veniţi cu toţii, mic 
şi mare, bătrân şi tânăr, bogat şi sărac, 
învăţat şi neînvăţat, veniţi să ne unim 
duhul credinţei şi al dragostei şi cu 
cugete tari să urmăm Mântuitorului 
nostru, să nu scăpăm nici unul din 
cuvintele Lui, să împărtăşim toate sim-
ţămintele Lui şi să pătrundem în duhul 
tuturor celor săvârşite de Dânsul 

Plini de felurite griji
l Dar, spre adânca noastră mâhnire, 

mintea şi sufletul multora dintre noi 

niciodată nu sunt aşa de necurate şi 
pline de felurite griji deşarte ca în 
această săptămână mare şi sfântă. Grija 
de a isprăvi până la sărbători toate 
treburile începute, grija de a pregăti de 
Paşti fel de fel de lucruri risipesc mintea 
în toate părţile şi o împrăştie după 
lucrurile cele mai deşarte şi mai de 
nimic. Din această pricină, slujbele 
bisericeşti, până şi cele mai însemnate, 
ca Ceasurile împărăteşti din Vinerea 
cea Mare, nu sunt aproape deloc cer-
cetate de lume. Alte slujbe bisericeşti 
sunt cercetate de creştini, însă nu cu 
luarea-aminte cuvenită. 

Nu cugetăm cu luare aminte  
la Patimile Domnului

l Multe din cele ce se citesc în 
biserică, de altfel lucruri foarte însem-
nate, cum sunt, de pildă, istorisirile 
celor patru evanghelişti despre viaţa lui 
Iisus Hristos, se trec nebăgate în seamă, 
ca lucruri de mâna a doua. Chiar 
patimile lui Hristos, preînchipuite de 
Biserică în slujbele ei într-un chip aşa de 
amănunţit şi înţelept, nu sunt contemplate 
în toată întregimea lor decât doar de 
sfinţii îngeri care pururea sunt de faţă 
în biserica lui Dumnezeu. 

Inima noastră  
la ce se mai înflăcărează?

l Ah, fraţilor, nu cu astfel de cugete 
necurate, împrăştiate şi împovărate de 
griji deşarte ni se cere să petrecem 
această sfântă şi mare săptămână a 
Patimilor Mântuitorului nostru! Noi 
vom asculta în aceste zile istorisirea 
întregii vieţi a Mântuitorului...În aceste 
zile vom fi martori la cea de pe urmă 
sfătuire a Domnului cu ucenicii Săi la 

Cina cea de Taină, dar inima noastră 
putea-se-va ea oare înflăcăra de focul 
dragostei lui Iisus, dacă ea, asemenea 
inimii lui Iuda, va fi acolo unde sunt 
comorile ei? 

Avem numai chipul evlaviei
l Aşadar, fraţilor, dacă nu pentru 

Domnul, cel puţin pentru noi înşine 
suntem datori să ne adunăm cât mai 
bine toate cugetele şi simţămintele 
noastre şi să le curăţim. Altfel nu vom 
putea urma Mântuitorului nostru, altfel 
ne vom rătăci de Răscumpărătorul 
nostru şi vom rămâne, care în curtea lui 
Caiafa, având numai chipul evlaviei, 
care în pretoriul lui Pilat, cu mâinile 
spălate şi cu conştiinţele întinate, care 
în palatul lui Irod, glumind despre 
simplitatea credinţei, care în tovărăşia 
lui Iuda, adevăraţi vânzători de cele 
sfinte, sau cu deznădăjduirea în suflet. 

Să ne lepădăm de tot  
ce ne înstrăinează de mântuire
l Nu în zadar însuşi Domnul, cu 

puţin înainte de patima Sa, a zis Apos-
tolilor Săi: „Cel ce are pungă să o ia, iar 
cel ce nu are, să-şi vândă haina şi să-şi 
cumpere sabie” (Lc. 22, 36). Aceasta va 
să zică că în aceste zile trebuie să ne 
debarasăm de tot ce-i de prisos, de tot ce 
ne înstrăinează de la lucrul mântuirii. Ne 
trebuie sabie, adică hotărârea de a 
înjunghia toate grijile şi toate poftele 
trupeşti. Vinde, dar, suflete credincios, 
vinde acum toate şi cumpără-ţi această 
sabie minunată. Cu dânsa vei lovi însă 
nu pe Malhus, ci pe acel om vechi, care 
şi în tine adesea strigă cu ură grozavă şi 
neîmpăcată contra Răscumpărătorului 
tău, contra lui Hristos, cum strigau 
oarecând vechii iudei: „Ia-L, ia-L, răs-
tigneşte-L pe El” (În. 19, 15). 

Când Hristos este pe Cruce,  
ne îndeletnicim cu târguiala

l Dar va zice poate cineva: atunci ce 
să facem cu grijile vieţii? Apropierea 
acestor sărbători mari, care ţin mai multe 
zile, cer nu puţină purtare de grijă şi de 
cele ale vieţii trupeşti. Cunoaştem, fra-
ţilor, această stare de lucruri şi ne 
mâhneşte faptul că tocmai când Hristos 
e pe cruce, creştinii, de dimineaţă până 
seară, se îndeletnicesc cu târguiala. 
Tocmai când Hristos este adăpat cu oţet 
creştinii pregătesc tot felul de mâncăruri 
şi băuturi care de care mai alese. Tocmai 
când Hristos îşi dă sufletul Său în mâinile 
Tatălui, creştinii abia îşi trag sufletul din 
pricina grijilor deşarte, lumeşti. ❖

Sfântul Inochentie al Odesei – extrase 
din „Cuvânt la Sfânta şi Marea Luni”


