
Liturghie Euharistică, în care darurile de 
pâine şi vin prin Lucrarea Duhului Sfânt 
devin Trupul şi Sângele lui Hristos, din 
care credincioşii se împărtăşesc spre 
iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.

În timp ce ucenicii la spălarea 
picioarelor s-au luminat, iar la Cină au 
gustat din Ospăţul Stăpânului Hristos, 
unul singur, Iuda, răspunde iubirii 
Învăţătorului cu vânzare vicleană, iubind 
mai mult banii decât pe Stăpânul. 
Mântuitorul l-a demascat pe Iuda atunci, 
la Cină, zicând că: „unul dintre voi Mă va 
vinde”. Acesta a plecat de la Cină întunecat 
la suflet şi împlinind lucrarea diavolului 
s-a dus în grabă la farisei şi cărturari, 
vânzându-L pe 30 de arginţi. Astfel „prin 
vânzare vicleană a dat pe Stăpânul şi 
spânzurare şi-a agonisit şi iadului s-a dat 
trădătorul”, cum zice cântarea din Triod, 
vânzând Sângele nevinovat a lui Hristos. 

După Cină, luând pe ucenicii Săi, 
Hristos vine pe muntele Eleonului sau al 
Măslinilor, în Grădina Ghetsimani, unde 
petrece câteva ceasuri în rugăciune către 
Tatăl Ceresc, pentru clipele grele care vor 
urma şi pătimirile pe care Le va suporta. 
S-a rugat pentru ucenicii Săi, cerând 

ÎMPREUNĂ CU HRISTOS  
SPRE SFINTELE SALE PĂTIMIRI

Tatălui să-i aibă în paza Sa, socotind că 
misiunea  încredinţată Lui de Tatăl o va 
împlini întocmai. S-a rugat Hristos cu 
lacrimi de sânge, din tot adâncul Fiinţei 
Sale, ca să poată împlini şi ca om voia 
Tatălui, bând paharul pătimirilor şi al 
Crucii. I-a îndemnat pe ucenici la 
priveghere spunându-le că: „a sosit ceasul 
ca Fiul Omului să fie dat în mâinile celor 
fărădelege spre a fi judecat şi osândit la 
moarte”.

Şi îndată au sosit ostaşii cu bătrânii 
poporului, cu făclii şi cu arme şi L-au 
prins pe Iisus. Între ei fiind şi Iuda, 
vânzătorul, care printr-o sărutare L-a 
predat lor. Din aceste momente începe 
procesul Mântuitorului, cu umilinţe, 
batjocuri, bătăi şi acuzaţii mincinoase, cu 
condamnarea Sa la moarte şi răstignirea 
Sa pe Cruce.

Participând duhovniceşte în aceste zile 
la Sfintele şi Mântuitoarele Pătimiri ale 
lui Hristos, să adunăm şi noi în sufletele 
noastre pocăinţă sinceră, smerenie, 
bunătate, iubire milostivă şi împreună 
pătimind cu Hristos, să putem ajunge prin 
Crucea Sa la Lumina Învierii. Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru
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DENIA
Sfintei şi Marii joi

La Denia de Miercuri seara,  
în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, anticipând 
Sfânta şi Marea Joi, se face pomenire  
de următoarele momente importante  
din viaţa Mântuitorului: 

❶ Spălarea picioarelor ucenicilor Săi; 
❷ Cina cea de taină  

şi instituirea Sfintei Euharistii; 
❸ Vânzarea Mântuitorului de către Iuda; 
❹ Rugăciunea Domnului  

din Grădina Ghetsimani, prinderea  
lui Iisus şi predarea Lui spre a fi judecat  
şi condamnat la moarte prin răstignirea 
pe Cruce.

Din relatările Sfintelor Evanghelii, 
aflăm că înainte de a serba cu 
ucenicii Săi Paştile Iudaic, în 

amintirea ieşirii poporului evreu din Egipt 
sub Moise, Mântuitorul Hristos, dând 
pildă de supremă smerenie şi învăţând pe 
ucenicii Săi că acela care vrea să fie mai 
mare între ei, să fie slujitorul tuturor, El 
însuşi s-a încins cu un ştergar, ca unul 
care slujeşte, şi a spălat picioarele fiecărui 
ucenic, chiar şi ale lui Iuda, care-L va 
vinde şi îşi va trăda Învăţătorul.

Apoi, a stat cu ei la Cină şi după ce-a 
serbat Paştile cel Vechi, a instituit pe cel 
Nou arătându-se pe El Însuşi, că este 
Mielul de Jertfă care-Şi frânge Trupul şi-
Şi dă  Sângele pentru viaţa lumii. Acum la 
Cină luând pâinea, binecuvântând şi 
sfinţind a întemeiat Taina Euharistiei 
zicând: „Luaţi mâncaţi, acesta este Trupul 
Meu, care se frânge pentru voi, spre 
iertarea păcatelor”. La fel, luând paharul a 
zis: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este 
Sângele Meu, al Legii celei Noi, care 
pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre 
iertarea păcatelor”. A poruncit Apostolilor: 
„Aceasta să o faceţi întru pomenirea 
Mea”. Iar Biserica, de atunci şi până la 
sfârşitul veacurilor va săvârşi Sfânta 



Ştergarul
 La cina cea de Paşte, în camera de sus,
înconjurat de-apostoli, S-a aşezat Isus.
Se revărsa din sfeşnic o galbenă lumină
pe azimile calde, pe mielul... fără vină...
Era plăcut prilejul. Şi toate pregătite.
Dar, vai, uitase gazda o slugă a trimite,
un rob sau o copilă, ca, dup-a vremii lege,
cureaua de pe glezne pe rând să le-o dezlege,
să le aline talpa de colbul de pe drum.
Şi-acum cei doisprezece, sfielnic oarecum,
se întrebau în cuget: Cum vor şedea la rugă?
Sau cine îşi va pune ştergarul cel de slugă?

O, iată-i cum se-ncruntă, privind cu tulburare
când vasele cu apă, când praful pe picioare.
Şi Duhul îi întreabă, cu şoapta Lui uşoară:
- N-ai vrea să-ţi pui tu, Petre, ştergarul astă seară?
- Chiar eu?... Nu şade bine. Eu doar sunt mai bătrân.
- Dar tu? Tu cel mai tânăr? - Eu stau lângă Stăpân...
- Dar tu? întreabă Duhul acuma pe Andrei.
- Chiar eu?... Sunt cel din urmă la Domnul între ei?
- Dar tu ce ţii doar punga? - Eu am făcut de-ajuns.
Am cumpărat merinde. Şi mielul l-am străpuns...
- Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală?
- Sunt trist. Se luptă-n mine o umbră de-ndoială...
- Dar tu, Matei? Tu, Filip? Dar tu, Tadeu? Dar tu...?
Şi-n fiecare cuget răspunsul a fost: Nu.
Atunci, lăsându-Şi brâul şi haina-ntr-un ungher,
S-a ridicat Stăpânul cel coborât din cer
Şi-nfăşurând ştergarul, S-a aplecat uşor
să-Şi spele ucenicii, ca rob al tuturor.

De-atunci pe apa vremii, atâţia ani s-au dus.
Şi-acum - a câta oară? - Se-aşază iar Isus
să-ntrebe, tot prin Duhul, pe cei ce-L înconjoară:
- N-ai vrea să-ţi pui tu, Gheorghe, ştergarul astă seară?...
Tu, soră Mărioară? Tu, Radu? Tu, Mihai?...
Frumos va fi odată acolo sus în Rai!

Dar azi sunt mii de-amaruri. Necazul greu se curmă.
Nu vrei, în lumea asta, să fii tu cel din urmă?

Despre sfânta spălare
Sfânta spălare ne arată taina cea necuprinsă de minte a 

smereniei Domnului, „care, din nemăsurata Sa bunătate, ne-
a arătat calea cea mai bună de urmat - smerenia - când a 
spălat picioarele ucenicilor Săi” (Otpustul zilei). 

Totuşi aici este şi o adâncă taină, pe care ucenicii au slujit-o, 
fără să-şi dea seama. Domnul venise pentru a spăla pe toţi 
oamenii de întinăciunea păcatului, iar El, Curăţia, Sfinţenia 
cea mai desăvârşită, nu avea nevoie de spălare. Omenirea 
însă, fără de spălarea Lui nu putea avea parte de Dânsul: 
„Dacă nu te spăl, îi zice lui Petru, nu ai parte de Mine!” 

Lecţia cea mare de smerenie pe care ne-a dat-o Domnul 
spălând picioarele ucenicilor, lecţia slujirii aproapelui, „taina 
fratelui”, „am venit că să slujesc”, abia acum, după două mii 
de ani, începe creştinătatea să o înveţe! 

„Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce ne-ai arătat nouă 
măsură smereniei, întru plecarea Ta cea preaînălţată şi ne-ai 
învăţat pe noi să slujim unul altuia, înalţă-ne şi pe noi cu 
smerenia cea dumnezeiască...” (Rugăciune la spălare). ❖

Părintele Petroniu Tănase

SPĂLAREA PICIOARELOR UCENICILOR 
LA CINA CEA dE TAINĂ

E bun un vas de cinste, dar trebuie şi-un ciob!
Nu vrei să fii tu, frate, al fraţilor tăi rob?
Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting,
batiste-n care lacrimi în taină se preling,
sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere,
sunt oameni singuratici, lipsiţi de mângâiere,
sunt prunci rămaşi acasă, cu-o mamă în spital,
bolnavi care aşteaptă-un salvator semnal.
Se cere osteneală şi jertfă uneori.
Şi nopţi de priveghere şi iarăşi muncă-n zori.
Nu mânuind Cuvântul, când harul nu ţi-e dat,
cât mătura şi acul şi rufa de spălat,
cât cratiţa, toporul şi roata la fântână.
ciocanu-n tabla casei şi-n gard la vreo bătrână.
Să stai de veghe noaptea la câte-un căpătâi,
să-ntorci cu greu bolnavul, să rabzi şi să mângâi;
să-l scoţi apoi la soare şi să-i alini amarul.
... Nu vrei cu Mine, frate, să-ţi înfăşori ştergarul?
- Chiar eu?... Nu şade bine. Eu doar sunt mai bătrân.
- Chiar eu?... Eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă Stăpân...
- Chiar eu?... Eu nu am vreme. Eu am făcut de-ajuns.
- Chiar eu? - Chiar eu? Se-aude acelaşi trist răspuns.
Şi-atunci, lăsând să-I cadă cununa Lui şi haina,
iubirii fără margini trăindu-i iarăşi taina,
încet - a câta oară? - Se-apleacă iar Isus
şi, plin de-atâtea gânduri, ştergarul iar Şi-a pus.
Şi-aşa cum o mlădiţă se-apleacă lângă trunchi,
Stăpânul omenirii Se-apleacă în genunchi.
La jugul fără slavă Isus iar Se-njugă,
El, Împăratul Vieţii, din nou e rob şi slugă.
Veniţi, leproşi ai lumii, murdari de-ai ei ţărână!
Isus vă spală iarăşi cu propria Sa mână!
Veniţi, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge!
Isus vă spală astăzi cu propriul Său sânge!...
*
Voi, fraţi, goniţi mândria, visările şi somnul!
Luaţi cu drag ştergarul alăturea de Domnul!
Şi nu uitaţi: pe cale, orice lucrare-i bună;
dar cine ia ştergarul, acela ia cunună! ❖

Costache Ioanid



Programul bisericii Şerban VoDă În PerioaDa 13 - 16 aPrilie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
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”

Cei mai mulţi dintre noi  
de Sfintele Paşti ne ducem la biserică  

în noaptea Învierii, luăm lumină, mai stăm 
chiar vreo jumătate de ceas,  

apoi ne întorcem acasă pentru a ne distra. 
Sau, dacă suntem foarte tineri,  

ne ducem prin cluburi.  
Căci doar atât mai înţelegem  
din cea mai mare sărbătoare  

a creştinătăţii. Dar cei din închisori,  
mai ales din perioada anilor ‘50-’60,  

au simţit mult mai puternic şi adevărat  
ce este Învierea. Riscau bătăi cumplite 

doar cântând Hristos a înviat!  
Căci urmau represalii cumplite.  

Era un gest de mare curaj.  
Să nu mai vorbim că în condiţiile în care 

hrana era puţină cantitativ, dar mai ales 
stricată, nefiartă, sărată, unii deţinuţi 

încercau să ţină chiar post. Se spovedeau, 
desigur în mare discreţie,  

preoţilor care erau în închisoare, şi uneori 
se împărtăşeau. Preoţii săvârşeau chiar  

şi Sfânta Liturghie. Evident departe  
de ochii şi urechile gardienilor. Ar trebui - 

pe îndelete - să le cercetăm viaţa 
mărturisitorilor creştini din temniţele 

comuniste şi să luam aminte la tăria  
şi credinţa lor, la frumuseţea lor morală  

şi spirituală.

Părintele Dimitrie Bejan povestea 
că în noaptea de Paşti, în 
închisoarea de la Aiud, nici măcar 

bătăile nu puteau stăvili această revărsare 
de bucurie care inunda „chiliile”: 
‹‹Imaginaţi-vă cum făceam noi Paştele! 
Când cânta toată puşcăria „Hristos a 
înviat!”, miliţienii ne suduiau, stăteau cu 
parii pe noi, dar noi tot cântam! Acolo 
am trăit cel mai intens bucuria Învierii… 
Era directorul care-i îndemna: „Bateţi-i, 
măi! Nu vedeţi că sunt creştini?”››

Sfânta Liturghie pascală
Au fost însă şi cazuri în care gardienii, 

minunându-se de ceea ce se întâmplă, 
au rămas blocaţi. Ar fi făcut ceva, aşa 
cum le cerea datoria, dar nu au putut 
decât să asiste tăcuţi la Liturghia pascală 
a deţinuţilor. Aşa s-a întâmplat la Piteşti, 
în 1949, după cum povesteşte Traian 
Popescu: ‹‹Şi iată noaptea de Înviere. 
Odată cu bătaia clopotelor care răzbea 
până la noi, au început să apară lumânări 
aprinse în stradă, dincolo de casele lipite 
de zidul închisorii. Acest decor, care 
pentru noi luase proporţii cosmice, avea 
însă şi semnificaţia mesajului spiritual 
al Acelor care nu ne uitaseră şi care 
acum doreau să ştim că sunt împreună 

ÎNvIEREA ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE

cu noi sufleteşte. Nu le-am putut 
răspunde decât cu un „Hristos a înviat!” 
care a început discret, apoi s-a dezlănţuit 
din cele aproximativ 800 de glasuri. 
Dacă cineva ar fi putut asista la acel 
moment, l-ar fi asemuit cu o imensă 
catedrală în care sutele de lumânări din 
stradă împreună cu glasurile noastre 
marcau Învierea Domnului, cu moartea 
pre moarte călcând. Totul vibra: aerul, 
ferestrele, uşile, dar mai ales inimile 
noastre, fără a ne imagina ce cataclism 
va veni peste ele nu după mult timp. 
Când s-a aşternut liniştea, ostaşul din 
post a spus: „Adevărat a înviat!”››.

Acelaşi lucru s-a întâmplat în 1957, în 
închisoarea din Gherla, când aproximativ 
7.000 de deţinuţi au cântat o noapte 
întreagă „Hristos a înviat!”, aşa cum 
mărturiseşte Oprea Tărăban.

Slujbe în Săptămâna Mare
Aspazia Oţel povesteşte despre suita 

de „slujbe” la care au reuşit să participe 
în Săptămâna Mare şi de Paşti în 
închisoarea de la Mislea: „Ne-am putut 
sărbători în linişte zilele legate de 
Sfintele Patimi, de Sfânta Înviere. Am 

reconstituit din memorie 
câteva evanghelii, câteva 
stihuri din stările Prohodului, 
am făcut din soba noastră un 
altar în jurul căruia ne-am 
adunat ca să-L primim cum 
se cuvine pe Mântuitorul 
sufletelor noastre. Am reuşit 
să cântăm şi „Mergi la cer şi 
Te aşează”, „Hristos a înviat!” 
şi stihuri din Sfânta Liturghie. 
Executate pianissimo, 
cântecele noastre răsunau 
foarte înăbuşit în mizerabila 
noastră temniţă, transfigurată 
într-un spaţiu celest în care 
sufletele puteau să-şi ia 
cuminecarea în miracol, 
caracteristică acestor Sfinte 
zile”.
Bucurie divină a Învierii

În aceeaşi închisoare, dar 
într-o altă celulă, erau câteva deţinute 
care au redescoperit în sărăcia închisorii 
bucuria imaculată a Învierii. Aspazia 
Oţel povesteşte un moment asemănător, 
care a avut loc în 1949, după procesul de 
la Cluj: „Ca un răspuns la tristeţea şi 
îngrijorarea mea, au început să bată 
clopotele la Catedrala ortodoxă care se 
afla peste drum de tribunal. După primul 
dangăt puternic şi vibrant, a izbucnit un 
frumos „Hristos a înviat!” Cântau preoţii 
cu vocile lor frumoase. Din repetare în 
repetare, „Hristos a înviat!” a cuprins 
toată închisoarea. Amplificat 
cutremurător, imnul urca din temniţă 
spre cerul înstelat, făcând să vibreze 
sfânta noapte a Învierii din primăvara 
anului 1949”.

Nicole Valery povesteşte că, departe 
de ai lor şi nevoite să trăiască într-un loc 
mizerabil, se simţeau mai aproape de 
Dumnezeu şi înţelegeau mai bine 
misterul Învierii decât pe vremea când 
sărbătoreau Paştile în libertate, 
înţelegând în acea zi cu adevărat 
minunata lui frumuseţe. ❖
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săptămâna Pătimirilor

UN CLOPOT dE LEMN, NU SE POATE

Suntem foarte zgârciţi cu cele pentru Biserică… 
Să fie dacă se poate din lemn şi cât mai mici. Se 

pun panseluţe de milioane de euro în Bucureşti şi 
se decopertează trotuare perfecte pentru a fi 

înlocuite cu gresie ce se sparge la primul îngheţ. 

Se duc miliarde pe autostrăzi care nu 
se fac sau intră în reparaţie după un 
an. Din bugetul pentru spaţiul verde 

din sectorul 3 pe acest an faci 50 de 
asemenea clopote. Nu iese scandal, nu 
generează atâta ură (n.r.- cheltuielile mari 
pentru întreţinerea spaţiului verde). Devine 

problemă naţională însă când se cheltuie 
bani pentru biserici, când creştinii sunt 
vizibili în spaţiul public, când dovedesc că 
sunt uniţi la un pelerinaj.

Un creştin contribuie la fel ca orice 
cetăţean la bugetul României. El are dreptul 
la biserică ca şi la orice altă instituţie de 
cultură sau de recreere şi aici nu mă refer la 
un drept principial ci la bani suficienţi din 
buget, alocaţi special pentru această 
necesitate culturală. Cultura este modul 
nostru de viaţă şi pentru mulţi dintre 
români, indiferent că place sau nu, credinţa 

este o componentă principală a vieţii.
În orice zi a săptămânii pe Dealul 

Mitropoliei din Bucureşti se perindă zeci de 
autocare cu turişti de pe tot mapamondul. 
Deloc întâmplător, acolo a mers şi Prinţul 
Charles în ultima sa vizită. Mănăstirile din 
nordul Bucovinei figurează printre cele mai 
vizitate obiective turistice est-europene. În 
mod asemănător nu poţi vizita Roma fără 
să treci pe la Vatican sau să mergi la Istanbul 
fără să intri în Sfânta Sofia. În toate pieţele 
centrale din Europa veţi întâlni catedrale şi 
clopote. Cu siguranţă şi Catedrala din 
Bucureşti va deveni un centru turistic al 
capitalei, şi totodată o emblemă a 
creştinismului românilor.

Clopotul din fostul cartier Uranus (n.r. – 
de la Catedrala Mântuirii Neamului) eu 
cred că va fi iubit. Va opri oamenii din 
mers, vor sta o clipă să asculte iar sunetul 
său va vesti de fiecare dată eternitatea unei 
clipe. Va fi ceva autentic, unic, specific 
României, ceva prin care se va identifica 
frumos acest spaţiu.

Şi da, pe clopotul Catedralei din 
Bucureşti este gravat chipul patriarhului 
alături de însemnele Patriarhiei Române. 
Nimic mai firesc şi mai frumos: este 
imaginea autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române şi a unităţii ei spirituale în istorie. 
Un minunat simbol şi pentru apropiata 
aniversare a 100 de ani de la Marea Unire a 
românilor. ❖

Eduard Dumitrache (avereabisericii.ro)

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. 

De ce ne preocupăm mai ales  
de cele ale trupului în aceste zile sfinte?

Toate acestea au ajuns pentru mulţi de 
neînlăturat. Dar de ce oare? Cine a legiuit 
ca toate grijile noastre lumeşti să se 
îngrămădească anume în aceste zile 
înfricoşate ale morţii şi îngropării Domnului 
nostru? Din a cui poruncă trupul şi sângele 
nostru îşi arată pretenţiile şi drepturile lor 
asupra noastră şi ne fac robii lor mai cu 
seamă atunci când Hristos îşi dă pentru noi 
Trupul şi Sângele Său? Oare nu se putea ca 
o bună parte, dacă nu chiar toate nevoile 
noastre să fi fost terminate săptămânile 
trecute, pentru ca săptămâna aceasta şi mai 
cu seamă cele de pe urmă zile ale ei să le 
putem închina Domnului? Oare nu sunt 
astfel de oameni care fac aşa şi pe care cele 
trupeşti nu-i împiedică de la cele sufleteşti? 
De ce nu ar face toţi aşa? Ce-i împiedică de 
la aceasta? Ce nu-i lasă să-şi plătească din 
vreme tributul lumii şi corpului, pentru ca 

acum să fie slobozi a se griji de suflet? 
Atunci târgurile sunt goale. Dar cine le face 
să fie pline de lume tocmai în zilele cele 
mai sfinte şi face să fie pustii bisericile lui 
Dumnezeu? Negreşit, nechibzuinţa noastră, 
iubirea noastră către cele lumeşti. 

Să lăsăm lumea să se preocupă de ale 
sale, iar noi să alegem calea de mijloc

Dar, totuşi, să nu pretindem schimbarea 
mersului obişnuit al vieţii de toate zilele, 
oricât de rău şi de necreştin ar fi el. Să lăsăm 
lumea să domnească acolo unde este locul 
ei, chiar şi în aceste zile. Chiar şi în această 
stare de lucruri se pot îndeplini cerinţele 
Bisericii, se poate păstra cugetul curat şi a-
L urma pe Hristos la patima Sa cea de 
bunăvoie cu duhul credinţei şi al dragostei. 
Sărbătorile ce se apropie cer pregătiri, dar 
multe oare? Creştinul cel bun fără multă 
osteneală va găsi mijlocul de a răspunde la 
toate cerinţele sărbătorilor, fără să piardă 
din vedere pe Mântuitorul Său. 

Să facem asemenea Apostolilor  
şi femeilor mironosiţe

Şi Apostolii s-au dus în târg să facă 
cumpărături, şi ei au pregătit sfânta cină, şi 
femeile mironosiţe cele întocmai cu 
Apostolii au cumpărat aromate şi miresme, 
dar ia luaţi seama cum toate ale lor au ieşit 

curate şi sfinte! Pentru ce n-am putea să 
facem şi noi ca dânşii? Numai deşertăciunea 
noastră născoceşte această mulţime de 
nimicuri care ne chinuiesc şi pe noi, şi pe 
alţii. Numai trupul nostru cel nesăţios 
înmulţeşte peste măsură cerinţele sfintelor 
şi luminatelor zile ale sărbătorilor ce vin, 
care, fiind ele însele hrănitoare pentru 
suflet, nu cer atâta hrană pentru trup. 
Sărbătorile ce vin cuprind în sine multă 

hrană şi băutură duhovnicească
Aşa-i, fraţilor, sărbătorile ce vin nu cer 

multe pregătiri, pentru că ele, după însăşi 
firea lor, cuprind în sine multă hrană şi 
băutură duhovnicească, multe plăceri şi 
dulceaţă pentru inimă. 

Dacă în timpul lor ni se pare că ne trebuie 
mult pentru trup, aceasta se întâmplă numai 
pentru că duhul nostru nu se îndulceşte din 
bucuria ce se cuprinde în înseşi sărbătorile 
acestea; şi nu se îndulceşte pentru că nu 
este în stare să se împărtăşească din bunurile 
duhovniceşti. Şi nu este în stare să facă 
aceasta pentru că este rob trupului pentru 
că totdeauna a însetat numai după plăcerile 
şi poftele trupeşti şi n-a căutat să-şi cureţe 
gustul şi celelalte simţuri. 

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

să petrecem cu vrednicie această săptămână (ii)


