
prin Epitaful brodat din truda credincioşilor, Îl 
aşezăm pe Domnul în mormânt şi jalea noastră 
nu se opreşte aici. Ea se mută acolo unde, la loc 
de verdeaţă, odihnesc moşii şi strămoşii noştri. 
Văduve, mai în vârstă şi mai tinere, îşi jelesc 
morţii în Vinerea Mare şi le împodobesc 
mormintele cu florile recunoştinţei şi cu lacrimile 
inimii. E plânsul cu măsură de care vorbeşte 
Evanghelia. E plânsul văduvelor şi al orfanilor 
care cred că morţii din morminte vor învia, odată 

Ne îNgropăm odată cu domNul,  
ca să îNviem împreuNă cu el

cu Iisus Hristos cel răstignit şi înviat. Şi nu vă 
mint, credeţi-mă, Vinerea Patimilor este cea mai 
tristă zi din viaţa mea de preot.

Această tristeţe mă cuprinde până în noaptea 
Învierii, atunci când cele vechi s-au dus şi când 
toate sunt noi. Când moartea este biruită, aşa 
cum primăvara biruie iarna şi câmpul se îmbracă 
cu floare, ca să înţelegem noi cum va îmbrăca 
Dumnezeu sufletul nostru la Înviere. ❖

Părintele paroh Dinu Pompiliu 
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DENIA
Sfintei şi Marii SâMbete

Prohodul Domnului

Am căutat în această săptămână  
să fim alături de Domnul  
în marea Sa singurătate.  

Începând de Joi, în următoarele zile  
o însoţim pe Maica Domnului  

în durerea fără margini care a cuprins-o.

Cât de simplu medita românul şi cât de 
adânc la această zi când a scris 
nemuritoarele versuri pe care vi le 

redau întocmai: „Plânge Măicuţa la Cruce / 
După Fiul ei cel dulce. / Dar nu plânge cum se 
plânge, / Plânge cu lacrimi de sânge. / Care 
măicuţă n-ar plânge / Pentru fiul ei cel dulce? / 
Pe care maică n-o doare când vede că fiul îi 
moare?” Aceste versuri le-am învăţat de la 
mama şi ele exprimă întocmai învăţătura 
Bisericii, pusă în versuri de inima sensibilă a 
românului. Căci aşa ne cuprinde în Vinerea 
Mare şi pe noi jalea, când ne gândim la pătimirea 
Domnului nostru Iisus Hristos, la jertfa Sa 
mântuitoare şi la cuvintele Sale dumnezeieşti, 
pe care ni le-au lăsat scrise cu lacrimi Sfinţii 
Evanghelişti.

Aşa facem în Vinerea Mare, ne gândim la 
Patimile Lui, la testamentul iubirii lăsat prin 
cele 7 grăiri de pe Cruce. Apoi, împreună cu 
Maica Sa şi cu femeile mironosiţe, Îl coborâm 
de pe Cruce, Îl bocim şi-L îngropăm. Iar jalea 
noastră urcă până la Cer. Suntem lângă Maica 
Lui şi ne îngropăm odată cu El, ca să înviem 
împreună cu El.

În Vinerea Mare, de atâta tristeţe, poporul 
drept credincios nu se atinge de mâncare sau 
băutură. Nu mai face nici Liturghie, ci stă în 
jurul mormântului dătător de viaţă şi cântă cu 
părinţii Bisericii: „Ieri m-am îngropat împreună 
cu Tine, astăzi înviez împreună cu Tine, Înviind 
Tu; Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine, 
astăzi mă scol împreună cu Tine.”

De jalea aceasta este plin tot pământul, căci 
în această vreme şi florile primăverii au o 
anumită nuanţă şi nu întâmplător copiii nea-
mului nostru aleargă în această zi prin păduri 
ca să culeagă Floarea Paştelui, pe care s-o aducă 
la Epitaful lui Hristos.

După ce în biserica noastră prohodim pe cel 
care este Stâlpul Vieţii şi Îl purtăm prin parohie 

„Vai, o, Fiul meu!”, 
Preacurata jeleşte şi zice 
Că „pe Care-L aşteptam ca pe-un 
Împărat 
Osândit acum pe cruce Îl privesc!” 
Vai, s-a împlinit 
A lui Simeon proorocie, 
Că prin inima mea sabie a trecut; 
O, Emanuile, Cel ce eşti cu noi! 
S-a cutremurat 
Şi lumina soarele şi-a stins-o, 

Când în groapă Te-a văzut neînsufleţit; 
Nevăzuta mea lumină, Bunule!
Cu amar plângea 
Preacurată Maica Ta, Cuvinte, 
Când pe Tine Te-a văzut în mormânt; 
Ne-nceput şi negrăite Dumnezeu. 
Iadul cel cumplit 
Tremura, când Te-a văzut pe Tine, 
Veşnic Soare al măririi, Hristoase-al meu. 
Şi în grab-a dat din el pe cei legaţi. ❖

(din Starea a doua)

Din Prohodul Domnului



Sfânta Liturghie din noaptea Învierii

Ne ospătăm aNul acesta la ciNa pascală?
Biserica ne-a pus în anul liturgic  

o perioadă de 10 săptâmâni, numită  
a Triodului, premergătoare Învierii:  

slujbe deosebite, citiri şi cântări speciale, 
post. Am participat mai mult  

sau mai puţin la ea.

Dar iată că ne mai despart doar 
câteva zeci de ore până când 
cea mai mare sărbătoare a 

creştinătăţii va cuprinde bisericile, stră-
zile, oraşele, lumea şi întreg universul. 
Nu întâmplător slujba Învierii, care este 
de fapt o Utrenie, se face nu în biserică, 
ci afară, sub cerul liber. Căci ia parte la 
ea întregul univers. Aşa cum a luat 
parte atunci când  Domnul şi-a dat 
ultima suflare pe cruce. Sunt momente 
cosmice.

„Veniţi de luaţi lumină!”
Totul în jurul nostru este înălţător, de 

mare sărbătoare: preoţii poartă veşminte 
luminoase, cântările sunt acum pline de 
bucurie, avem lumânări în mâini şi 
candele aprinse în suflete, iar pe 
chipurile noastre înfloresc zâmbete 
largi, asemenea copiilor fericiţi. Totul 
este lumină şi bucurie! 

Sensul sărbătorii
...Şi totuşi! Curând, mai ales la oraş, 

după ce primim Lumina Sfântă, cântăm 
„Hristos a Înviat”, eventul luăm „Paşti”, 
ne retragem spre casă şi în locuri de 
distracţie pentru a mânca, a bea şi a ne 
distra. Nimic rău în a te simţi bine! Dar 
parcă n-am înţeles mai nimic din 
această prăznuire. De parcă sărbătoarea, 
divină de altfel, este mâncare şi băutură! 
Oare numai de atât avem nevoie? Când 
şi cum am pierdut sensul sărbătorii în 
general şi a celei duhovniceşti în 
special? 

Un grup mic de oameni rămân totuşi. 
Şi, vă asigur, ei participă la cea mai 
frumoasă şi luminoasă slujbă din timpul 
anului. Ei sigur răspund chemării 
Domnului la Cină, la Sfânta Liturghie de 
Paşti. Ei sigur Îl cinstesc pe Domnul şi 
primesc hrană şi băutură duhovnicească. 
Mulţi dintre ei se împărtăşesc la sfârşitul 
Sfintei Liturghii. Nu este un moment de 
mai mare bucurie ca acesta în tot cursul 
anului. Şi să ştiţi că masa, bucatele şi 
băutura ne aşteaptă. Nu ele trebuie să ne 
facă programul sufletesc.

Să ne unim cu Hristos cel Înviat
Iar cei care au venit odată, nu vor 

mai petrece nicicând noaptea de Paşti 
acasă. Cât de minunat încheiem Postul 
Mare, unindu-ne cu Hristos cel Înviat 
în Sfânta Împărtăşanie în Liturghia din 
noaptea Sfintei Învieri. Încă sunt multe 

sate şi parohii în care aproape toată 
biserica se împărtăşeşte de Înviere! 
Apoi, sunt binecuvântate darurile, ouăle 
roşii şi pasca şi oamenii stau cu toţii la 
masă, tot la biserică şi ciocnesc salutând 
cu „Hristos a Înviat!” Aşa cum toţi am 
simţit-o, ultima săptămână nu a fost 
uşoară pentru nimeni: cumpărături, 
curăţenie, mâncare şi un pic de timp 
petrecut şi pe la denii. Nu este uşor să 

rezişti la slujba Învierii! Un părinte 
contemporan spunea că cei care reuşesc 
să stea până la sfârşit se aseamănă cu 
femeile mironosiţe, care au avut curajul 
să vadă ce s-a întâmplat la mormânt, 
după seara de vineri. E un curaj de a sta 
la Liturghia Învierii, dar şi bucuria este 
pe măsură!

Încercăm, oare, să gustăm şi din 
bucurie anul acesta? ❖



Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 15 - 16 aPrilie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
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”

Postul devine complet numai dacă este însoţit 
de rugăciune, milostenie şi fapte bune. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: „Dacă vrei  
să dai două aripi puternice rugăciunii tale, 

atunci însoţeşte rugăciunea ta cu post  
şi cu milostenie, pentru că nu cei săraci  
au nevoie de cei bogaţi, ci dimpotrivă,  

bogaţii au nevoie de săraci, căci săracul 
dobândeşte de la bogat doar o pâine  

şi o haină, pe când bogatul dobândeşte  
prin sărac, cerul şi fericirea veşnică.” 

S-au împlinit deja 15 ani de când 
înălţăm biserica cea nouă a 
parohiei noastre. Multe şi grele 

au fost - şi încă sunt - datoriile noastre, 
căci nu-i uşor să înalţi şi să înfrumuseţezi 
o casă a Domnului. Şi totuşi, cât de greu 
ne-a fost, n-am încetat să ne gândim şi 
la cei pe care soarta i-a încercat. Dovadă 
că din puţinul nostru am mângâiat pe 
cei care, întâmpinând mari probleme, 
vieţuiesc uneori la limita depresiei şi 
neputinţei.

Pe aceştia i-am ajutat mai cu seamă. Căci nu 
puţini sunt cei care nu au ce pune pe masă. 
Oricât de tare s-ar strădui, oricâte sacrificii ar 
face şi oricât de buni chivernisitori ai banilor ar 
fi, cad în datorii fără ieşire. Apoi, mai sunt cei 
cu grave probleme de sănătate sau  dizabilităţi 
care abia pot supravieţui. Şi mai sunt cei pe care 
Dumnezeu i-a binecuvântat cu mulţi copii, pe 
care îi cresc cu demnitate şi dragoste. 

Şi în acest Post al Păresimilor ne-am în-
dreptat grija noastră spre cei mai lipsiţi de 
mijloace enoriaşi ai noştri. Săptămâna trecută, 
membri ai sectorului social al parohiei noastre 
s-au gândit că mulţi nu au ce pune pe masă de 
Sfintele Paşti. Şi aşa, cu sacoşele pline cu tot 
ceea ce se cuvine să existe pe masa fiecărui 
creştin, am bătut la uşa a 13 din cei cu problemele 
cele mai mari din parohie. Au fost întâmpinaţi 
cu emoţie, căci cineva nu-i uită şi pe ei. Le-am 
adus făină şi zahăr, ulei şi ouă, carne şi mezeluri, 
dulciuri şi altele. Beneficiarii acestor ajutoare 
au fost aleşi în urma unor anchete sociale atent 
coordonate de doamna Ioana Rusu. Căci, din 
păcate, cei care apelează la milostenie la 
biserica noastră nu sunt puţini. Şi la cine să dai 
mai întâi, pe cine ajuţi şi pe cine să nu laşi? 
Greu de apreciat dacă nu te sprijini pe o anchetă 
socială cinstit şi atent făcută.

Aşadar, le-am trecut pragul familiilor Stan, 
care au 10 copii, şi familiei Sava, cu 7 copii. Iar 
cazurile sociale grave din parohie, în special 
cei cu dezabilităţi, nu au fost trecute cu 
vederea. 

Apoi, pe 4 aprilie am fost, aşa cum bine ştiţi, 
la copiii de la Centrul Sf. Margareta. De această 
dată ne-a însoţit şi părintele paroh Dinu 
Pompiliu, un număr mare de enoriaşi. şi o 
echipă Trinitas TV care a filmat vizita noastră 
la acest aşezământ. Darurile dumneavoastră au 
ajuns la aceşti copii cu dizabilităţi, părăsiţi de 
familie, dar nu şi de Dumnezeu şi de oameni cu 
o inimă de aur: echipa de la Centrul Sfânta 

rugăciuNe Noastră diN acest post  
am îNsoţit-o de milosteNie şi fapte buNe

Margareta, în frunte cu doamna directoare 
Valentina Zaharia.

Pe această cale, dorim să mulţumim din 
suflet tuturor celor care au răspuns chemărilor 
noastre de a fi părtaşi la fapte de milostenie, fie 
ajutându-i pe copiii de la Centrul Sf. Margareta, 
şi implicit pe membri echipei care au grijă 
dumnzeieşte de aceşti copii, fie cazurile sociale 
din parohia noastră. Mulţumim tuturor celor 
care au contribuit sau care ne-au însoţit la 
Centrul Sf. Margareta.

Parohia noastră a participat şi la acţiuni 
sociale-filantropice organizate în cadrul Pro-
toieriei Sector 4:. „Îmbracă un copil de Paşti” 

este una dintre ele, în care 30 de copii din 
familii cu posibităţi reduse au primit încăl-
ţăminte, echipament sportiv, dulciuri. Re-
prezentantul parohiei Şerban Vodă a fost 
părintele diacon Cristian Filiuţă.

Pentru tot binele pe care l-aţi făcut alături de 
noi, de sectorul social al bisericii Şerban Vodă, 
vă mulţumim. Cu siguranţă însă, că cei câştigaţi 
sunteţi dumneavoastră. Căci iarăşi, Sfântul 
Ioan Gură de Aur ne spune: „Şi cu adevărat, să 
ştiţi că atunci când facem milostenie, averea 
noastră nu se împuţinează, ci sporeşte. Chel-
tuim, dar avem mai mulţi bani. Dând milostenie, 
facem cea mai bună investiţie.”	❖



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2017 a FosT sTabiliTă la 100 lei

martiri şi mărturisitori creştini în temniţele comuniste

cum sărbătoreau deţiNuţii îNvierea domNului

Dacă noi astăzi abia dacă mai ştim  
rostul sărbătorilor creştine,  

deţinuţii din inchisorile comuniste  
îşi riscau sănătatea şi chiar viaţa  

pentru a le ţine cum se cuvine.  
Se rugau, posteau, se spovedeau  

şi se împărtăşeau. Ţineau slujbele  
şi rosteau Sfânta Liturghie.  

Învăţau pe dinafară rugăciuni, slujbe  
şi pagini întregi din Sfânta Scriptură. 

Calculau data Paştilor şi o ţineau  
cum puteau ei mai bine. 

Pentru toate acestea,  
nici Dumnezeu nu i-a uitat. (n.r.)

Nu am renunţat la Dumnezeu

„Opresorii făceau totul ca 
sărbătorile să ne aducă un 
plus de suferinţă morală şi 

fizică. Cu mai multe zile înainte se dublau 
gărzile, supravegherea prin vizetă devenea 
foarte atentă şi, de regulă, în Vinerea Mare 
masa conţinea (surprinzător) carne, în timp 
ce în prima şi a doua zi de Paşti se servea o 
hrană oribilă. În timp ce clopotele vesteau 
slujba Învierii, în celule era linişte, toţi 
meditam şi depănam amintiri de familie. 
Dangătul clopotelor avea un efect ex-
traordinar asupra noastră: renăşteau în 
sufletele noastre speranţele, credinţa în 
Învierea neamului românesc şi întărirea 
credinţei creştine, ideea că jertfele celor 
mai buni fii ai neamului nu vor fi făcute în 
zadar. 

Nu aveam calendare pentru a afla când 
este ziua de Paşti, dar după o formulă Gauss 
calculam cu exactitate data. Cunoşteam, de 
asemenea, regula „Mâinii Sfântului Da-
maschin”, o regulă uşor de reţinut care 
constituia un calendar perfect printr-o 
anumită numărare a încheieturilor degetelor. 
Una din metodele cu care ne şicanau şi care 
era, pentru noi, dovada că premeditează 
compromiterea acestor sărbători, o 
constituia percheziţia pe care o făceau în 
noaptea de Înviere. Pătrundeau în celule 
sau în barăcile de la Canal un număr mare 
de temniceri, cu scopul de a ne surprinde 
rugându-ne sau cu speranţa că vor găsi vreo 
carte de rugăciuni. 

Ţipau ca nişte disperaţi: „Toată lumea la 
capătul patului”, după percheziţia corporală 
eram duşi afară, în timp ce ei căutau cu  
înverşunare în toate ungherele, chiar 
desfăcând saltele. Uneori găseau o rugă-
ciune, o poezie, un capăt de creion, un cui. 
Toate aceste corpuri delicte ne aduceau 
tuturor pedepse grele: izolare, înjurături, 
bătăi şi ameninţări, pe care, de altfel, nu le 

luam în seama. La întoarcerea în celulă sau 
baracă găseam totul răvăşit, împrăştiat pe 
jos. Toate aceste acţiuni aveau un singur 
scop: batjocorirea credinţei noastre stră-
moşeşti. Dacă la Canal nu ne duceau pe 
şantier în ziua praznicului, găseau altceva 
de făcut numai pentru a împiedica sfânta 
sărbătoare. 

La primirea coletelor, la Canal, 
controlul era foarte sever, fiind interzise 
ouăle, cozonacul, pentru a nu mai spune 
de prăjituri, bomboane, ciocolată, cacao, 
lămâi, etc. Doar puţine alimente erau 
permise în ideea de a nu ne aminti de 
sărbători. Cu toate acestea, nu am 
renunţat la Dumnezeu – singura noastră 
speranţa. Numai credinţa ne-a întărit în 
suferinţă: în multe ocazii am simţit într-
adevăr ajutorul Lui. Duşmanului nostru 
nu i-au reuşit niciodată planurile de 
distrugere a credinţei strămoşeşti: nici 
carcera, nici arestul nu ne-au îngenun-
chiat; ieşeam fermi din camerele de 
tortură, lucru care îi dezarma pe 
torţionari. Alături de noi erau şi feţe 
bisericeşti, preoţi şi călugări care nu au 
încetat o clipă activitatea misionară. Cred 
că nu greşesc când afirm că erau adevăraţi 
misionari în aceste condiţii de prigoană 
sălbatică, având curajul să oficieze sfânta 
liturghie, cu mijloace adecvate locului. 
Oamenii erau spovediţi şi se împărtăşeau 
în locuri diferite.” (Alexandru Salcă, 
Canalul, pp. 25-26) 

Cinsteam sărbătorile  
prin post şi rugăciune

„Marea grijă a zăvozilor comunişti a 
fost să ne scoată din Timp, crezând că 
astfel ne vom pierde, cu vremea, minţile. 
S-au înşelat. Am ştiut când este 
Duminică, când sunt Sfintele Paşti, pe 
care-l descopeream cu „Mâna Sfântului 
Damaschin”, învăţată mai de toţi, când 

sunt toate celelalte sărbători, pe care le 
cinsteam, după cuviinţă, prin post şi 
rugăciune.” (Paul Păltănea)	

Plăteam amarnic  
faptul că în noaptea Învierii cântam 

„Hristos a Înviat!”
„Zilele de sărbătoare, dar mai ales 

Sfintele Paşti, provocau îngrijorări multiple 
celor ce ne păzeau. Veneau cu duiumul prin 
celule să ne spioneze, să ne surprindă 
făcând rugăciuni sau cântând „Hristos a 
înviat”. De pildă, celularul de la Aiud, 
celebrul T, în noaptea Învierii era înţesat cu 
gardieni pentru a ne împiedica să cântăm în 
cor „Hristos a înviat”. Nu au reuşit niciodată. 
Glasurile noastre, mângâiate de lacrimile 
pentru cei de acasă, umpleau cerurile cu 
Rugăciunile Învierii, reamintind orăşenilor 
de dincolo de zidurile închisorii, de lumea 
durerii ce vieţuia aproape de ei. Plăteam 
amarnic această binecuvântată mărturisire 
pe care o rosteam din convingerea că 
trebuie să înălţăm Ruga Învierii, pentru că 
era şi „Învierea” noastră din greul în care 
trăiam.” (Paul Păltănea, „Sfintele Paşti 
după gratii comuniste” în Revista Dunărea 
de Jos, An 1 (2002) nr. 3, mai 2002, p. 10)

Viaţa aceasta creştină ne ajuta
„Sfintele Paşti nu ne prindeau nepregătiţi. 

Posteam miercurea şi vinerea, mâncând 
doar seara. Duminica, în momente lipsite 
de spionarea gardienilor, rosteam liturghia, 
căci mulţi dintre noi, preoţi şi mireni, o 
ştiam pe de rost. Viaţa această creştină ne 
ajuta să trecem cu bine greul cotidian, de 
multe ori imposibil de suportat. Înfrângerea 
acestui „imposibil”, prin puterea ce ne-o 
trăgeam din adâncurile temeinice ale 
rugăciunii, ne-o înălţam spre marea se-
ninătate, pe care mulţi dintre noi nu o 
cunoşteam pe deplin la ceasul intrării în 
temniţă.” (Paul Păltănea în Revista Du-
nărea de Jos)	❖


