
apuce; pe a luminii, a credinţei, a Bisericii, 
a smereniei şi a ascultării sau pe calea 
întunericului, a necredinţei, a neascultării 
şi a tuturor păcatelor şi rănilor sufleteşti. 
Dumnezeu nu sileşte pe nimeni, nu ne 
răpeşte libertatea. El nu ne trădează, dar 
nici nu ne obligă să-L urmăm. El ne pune în 
faţă viaţa şi moartea, lumina şi întunericul, 
raiul şi iadul, iar pe noi ne lasă la mijloc ca 
să alegem binele în locul răului, pe Hristos 
în locul satanei, Biserica în locul 
deşertăciunii, pocăinţa în locul nepăsării, 
rugăciunea şi milostenia în locul desfătărilor 
şi patimilor.

Un foarte bun model de pocăinţă ne pune 
astăzi Biserica în faţa ochilor, la îndemnul 
Mântuitorului Hristos, pe femeia cea 
păcătoasă care a înţeles să părăsească 
păcatul şi să aleagă Lumina Adevărului 
Care este Hristos Mântuitorul. Şi-a plâns 
păcatele udând cu lacrimile sale picioarele 
Mântuitorului, pe care le-a şters cu părul 
capului, fapt care L-a înduplecat pe Hristos 
să-i ierte păcatele, spre izbăvirea şi spre 
pomenirea ei cea veşnică: „Adevărat zic 
vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia 
aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce-a 
făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei” 
(Matei 26, 13). Astăzi Hristos stă în mijlocul 
cetăţii, înconjurat de mulţime de oameni 

EstE momEntul să nE hotărâm  
DE cE pArtE suntEm

buni şi răi, credincioşi şi necredincioşi, 
responsabili sau ignoranţi. Unii îl privesc 
de jos, alţii de pe treptele templului; unii ii 
cer sfat, alţii socoteală. Unii Îl bine-
cuvântează, alţii Îl blestemă, unii vor să-L 
vadă, alţii să-L omoare. Unii vor să-I vadă 
faţa, alţii să-I păzească mormântul; unii Îi 
aduc cuvinte de laudă, alţii îi caută spini 
pentru cununa şi-I adună pietre de pe uliţe. 
Este momentul ca noi să ne hotărâm pe ce 
poziţie ne situăm. Dacă dorim să fim de 
partea celor răi, a fariseilor şi cărturarilor 
care-I pregătesc mormântul lui Hristos, să 
rămânem în continuare în starea de nepăsare 
şi ignoranţă ce caracterizează viaţa noastră 
până în prezent. Dar dacă ne-am hotărât să 
rămânem de partea Mântuitorului Hristos, 
va trebui să alegem calea deplinei pocăinţe 
pe care a înaintat femeia cea păcătoasă, 
lepădând întinăciunea păcatului spre ier-
tarea păcatelor şi spre pomenirea ei cea 
veşnică. Deci, cu cuget curat, cu smerenie, 
cu „inima înfrântă şi smerită” să păşim şi 
noi pe calea pocăinţei şi astfel să pătimim 
împreună cu Hristos, să ne răstignim 
împreună cu El, să ne îngropăm împreună 
cu El, ca împreună cu El să înviem şi noi 
spre mântuirea sufletelor noastre şi spre 
viaţa cea veşnică. ❖

Părintele Adrian Chiriţă

Astăzi, în Sfânta și Marea zi Miercuri, 
Sfinții Părinți au rânduit să se facă 
pomenire de femeia cea păcătoasă  

care a uns cu mir creștetul Mântuitorului 
Hristos, cu lacrimi a spălat picioarele 

Domnului și le-a șters cu părul capului, 
uimind pe Mântuitorul și pe Apostoli  

cu pocăința sa. 

Tot astăzi, Mântuitorul Hristos 
pregăteşte Cina cea de Taină tri-
miţându-şi ucenicii să găsească 

locul Cinei. Din Evanghelia care s-a citit 
astăzi, înţelegem că Mântuitorul Hristos, 
Lumina lumii, mai are foarte puţin timp de 
petrecut împreună cu Apostolii, înainte de 
cinstitele Sale Patimiri, răstignire, moarte şi 
Înviere, sfătuindu-i pe Apostoli să creadă în 
Lumină ca să fie fii ai luminii: „Încă puţină 
vreme Lumina este cu voi. Umblaţi până 
când aveţi Lumina, ca să nu vă cuprindă 
întunericul; că cel ce umblă întru întuneric 
nu ştie unde merge. Până când aveţi Lumina 
credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii. 
Acestea a grăit Iisus şi mergând S-a ascuns 
de ei” (Ioan 12, 35-36). Fără îndoială, lumina 
de care vorbeşte Mântuitorul aici este 
lumina credinţei în Hristos, este lumina 
Adevărului scris în Sfintele Evanghelii şi 
păstrat cu sfinţenie de Biserică, iar 
întunericul care ameninţă pe fiecare om 
este păcatul şi patimile, este noaptea 
necredinţei care stăpâneşte multă lume, este 
însuşi diavolul care urlă de mânie pe faţa 
pământului, căutând pe cine să înghită.

Dar pentru ce S-a ascuns Iisus de 
oameni, după ce le-a spus aceste cuvinte? 
Oare de frica fariseilor şi a cărturarilor? 
Nu, nicidecum. Căci pentru aceasta a venit 
de bună voie pe pământ şi S-a dat în mâinile 
oamenilor, ca să patimească din dragoste 
pentru ei. Hristos S-a ascuns pentru o clipă 
din ochii oamenilor, lăsându-i singuri la 
răscrucea gândurilor şi a uliţelor, pentru ca 
oamenii singuri să-şi aleagă pe ce cale să 

FOAIA DUMINICALĂ A PAROHIEI „ŞERBAN VODĂ” Anul 5 Nr. 3 (27) – 3 aprilie 2018

DENIA
Sfintei şi Marii MierCUri



„Şi fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon 
Leprosul, a venit la El o femeie având  

un alabastru cu mir de mare preţ  
şi l-a turnat pe capul lui Iisus, pe când El 

şedea la masă. Şi văzând ucenicii,  
au murmurat: „Pentru ce risipa aceasta? 

Căci mirul acesta se putea vinde scump,  
iar banii să se dea săracilor”. Dar Iisus, 

ştiindu-le gândul, le-a zis: „De ce-i faceţi 
supărare femeii? Că bun lucru a făcut ea 

pentru Mine; căci pe săraci îi aveţi pururea 
cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea.  
Că ea, turnând acest mir pe trupul Meu,  

spre îngroparea Mea a făcut-o. Adevăr  
vă spun: Oriunde se va propovădui 

Evanghelia aceasta, în toată lumea,  
se va spune şi ce a făcut ea,  

spre pomenirea ei“. Atunci unul din cei 
doisprezece, cel numit Iuda Iscarioteanul, 

ducându-se la arhierei le-a zis:  
„Ce vreţi să-mi daţi, şi eu vi-l voi da  

în mână?“ Iar ei i-au dat treizeci de arginţi. 
Şi de atunci el căuta un prilej potrivit  

ca să-L dea în mâna lor. (Matei 26, 6-16)

Femeia ce toarnă mirul pe capul lui 
Iisus reprezintă, după Sfinţii Părinţi, 
Biserica dintre neamuri, care aduce 

lui Hristos jertfe duhovniceşti şi credinţă 
bine mirositoare. Astfel, vasul cu mir ar fi mă-
sura desăvârşită a credinţei. Recunoaşterea 
lui Hristos ca Dumnezeu. Ne spune Sf. 
Evanghelist Marcu că preţul mirului ar fi 
fost foarte mare. El relatează că Iuda 
Iscarioteanul s-a scandalizat faţă de gestul 
femeii păcătoase şi a spus că mai bine s-ar fi 
vândut mirul cu 300 de dinari, iar această 
sumă să fi fost împărţită săracilor. Şi astăzi 
îi vedem pe cei care sunt „buni samariteni”, 
gândindu-se la săraci - sau la multe alte 
scopuri! - numai când este vorba de Biserică, 
căci, zic farisei, ce se face în Biserică, totul 
este scump, este fală, este lipsă de smerenie, 
în detrimentul celui sărac.

Grăitor cuvânt la această Evanghelie 
ne lasă în „Jurnalul Fericirii” Părintele 
Nicolae Steinhardt. Cuvânt scris parcă 
pentru noi, care devine mai actual, mai 
plin de sensuri, căci iată, parcă cei două 
mii de ani nu ne-au schimbat pe noi 
creştinii, nu ne-au ridicat de la materie 
la Duh, nu ne-au schimbat din cămătari 
şi iubitori de bunuri în oameni ce tânjesc 
după asemănarea cu Dumnezeu. Vă las 
să meditaţi la spusele monahului de la 
Rohia, de altfel un intelectual desăvârşit, 
un erudit şi un spirit enciclopedic, care 
dă un răspuns pe măsură „intelectua-
lităţii” de azi. Dar oare de ce pentru 
Dumnezeu totul este scump, inutil, deşi 
El este izvorul bunătăţii şi al vieţii? 
Pentru El drămuim leţcaia, pentru noi, 
pentru plăcerile şi patimile noastre, 
nimic nu este prea mult. Din păcate, 
asemenea lui Iuda sunt mulţi azi.

„Cel mai tainic pasaj din Evanghelii - 
mai greu de înţeles decât chiar Luca 16 ori 
Ioan 17 – mi se pare ungerea din Betania.

Cînd Iuda spune: „ce risipă! e păcat de 
bani! un vas atât de scump şi s-ar fi putut 
ajuta atâţia săraci!”, Iuda vorbeşte în numele 
nostru al tuturor. Toţi judecăm ca el: da, e 
păcat, atâta risipă de mir şi sunt atâţia 
săraci!… Vorbeşte logica omenească, migă-
loasă şi pizmaşă. (Pentru noi înşine nimic 
n-ar fi prea scump, pentru alţii orice e prea 
mult. Şi nici pe noi nu îndrăznim să ne 
răsfăţăm!) Vorbeşte meschinăria îngrijorată 
de a limita pornirea spre dărnicie ori spre 
sacrificiu.

Iar răspunsul lui Hristos, niţel brusc: „ia 
mai dă-i încolo de săraci, că or să tot fie 
săraci cât va fi lumea şi o să-i tot aveţi, pe 
când pe mine nu, iar femeii acesteia i-a fost 
milă de mine” - răspunsul acesta e de natură 
a stârni cea mai justificată (righteous) 

VAsul cu mir,
măsurA DEsăVârŞită A crEDinŢEi

indignare a fariseului care mocneşte în 
fiecare din noi. E nedrept şi scandalos! ne 
vine a zice, mai grijulii de gospodărire şi 
chiverniseală decât oricând.

Aşa să fie: orgoliu din partea miruitului? 
(Să nu fie!) Ori nepăsare faţă de alţii? (Să 
nu fie!) Prea bună părere despre sine şi 
nevoie de alintare? (Să nu fie!) Dispreţ 
pentru săraci? (Să nu fie!)

Ungerea din Betania e altceva. De fapt e 
o lecţie – ca tot ce se petrece şi se spune în 
Evanghelii. Cele rostite pentru noi sunt 
rostite, să ne fie de învăţătură.

Şi ni se dă o lecţie grea, anevoie de adus 
la îndeplinire: datoria noastră când vedem 
o suferinţă, un om în pătimire, pe aproapele 
nostru pe o oarecare cruce, ori în apropiere, 
în preajma, în perspectiva unei cruci, 
datoria noastră nu este să ne refugiem în 
abstracţiuni şi generalizări, în dragostea de 
omenire şi emiterea dorinţei de a se 
modifica legile şi sistemele sociale, ci e să-l 
ajutăm şi să-l mângâiem şi, pe loc, să-l 
covârşim cu bunătatea noastră pe omul 
acela şi suferinţa aceea anume.

Nimic nu-i prea bun, nimic nu-i de ajuns, 
nimic nu-i prea scump pentru lovitul, 
năpăstuitul, suferindul, nenorocitul nostru 
semen, chip al lui Dumnezeu.

Interpretând ungerea cu mir ca o jertfă 
cu bun miros, ca o manifestare de iubire şi 
ca un simbol al îmbălsămării Sale apropiate, 
certându-şi ucenicii pentru a fi dat în vileag 
o minte obtuză, o concepţie meschină a 
vieţii şi un ataşament avar pentru arginţi, 
Iisus iarăşi ni se înfăţişează ca un adevărat 
gentleman. Şi totodată ca un model pentru 
toţi creştinii care se cade să fie cât mai puţin 
înrobiţi de bunurile trecătoare ale acestei 
vieţi şi cât mai convinşi că Hristos e vrednic 
de orice sacrificiu, că nimic nu-i bun ori 
prea mult, ori prea costisitor pentru El.“ ❖



În noAptEA inViErii  
să primim toŢi sfântA ÎmpărtăŞAniE

Viaţa Bisericii noastre  
gravitează în jurul Sfintei Liturghii.  

Căci prin Liturghie Hristos se face prezent  
în lume pentru a o conduce  

spre scopul său final.

Sfânta Liturghie este Cina Dom-
nului la care toţi suntem chemaţi 
să fim părtaşi. Hristos ne-o spune 

poruncitor: „Luaţi, mâncaţi, acesta este 
Trupul Meu, beţi dintru acesta toţi, 
acesta este Sângele Meu, al Legii celei 
noi, care pentru mulţi se varsă spre 
iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28), 
deci Mântuitorul ne spune poruncitor să 
ne împărtăşim.

Dar Sfântul Pavel ne spune să se 
cerceteze bine omul înainte de a se 
împărtăşi ca nu cumva să o facă spre 
osândă. De aceea este bine să ne spovedim 
înainte de împărtăşanie, mărturisindu-ne 
sincer păcatele şi numai cu binecuvântarea 
duhovnicului să ne împărtăşim. Înainte de 
împărtăşanie omul trebuie să fie împăcat 
cu Dumnezeu şi cu toată lumea, să-şi 
citească din cartea de rugăciuni Canonul 
de împărtăşanie, adică rugăciunile de 
împărtăşanie, şi, la momentul potrivit, să 

se apropie cu frică de Dumnezeu, cu 
credinţă şi cu dragoste, dar numai în stare 
de smerenie. După Sfânta Împărtăşanie, 
care de regulă trebuie făcută în cadrul 
Sfintei Liturghii, creştinul este dator să 
mulţumească lui Dumnezeu, citind din 
cartea  de rugăciuni, rugăciunea de după 
Împărtăşanie, să se ferească de tot ce este 

rău, să caute pacea şi liniştea.
Împărtăşania trebuie făcută mai des, 

pentru că fără Dumnezeu nu putem face 
nimic. Aşadar, dacă creştinul a postit 
tot postul, este bine să asculte cu evlavie 
Sfânta Liturghie în noaptea de Paşti, iar 
la sfârşit să se împărtăşească. ❖

Părintele Dinu

Pe drumul Crucii mele
de Sf. Ioan Iacob de la Neamţ

Ajută-mă, Stăpâne Doamne
Să merg şi eu pe-al Crucii drum
Căci largă mi-a fost calea vieţii
Pe care mers-am pân-acum.
Când sub a Crucii greutate
Îmi va slăbi grumazul meu
Trimite-mi ajutor atuncea
Ca oarecând pe Chirineu.
Aproape de sfârşit Stăpâne,
Când chinul este mai amar,
S-aud şi eu făgăduinţa
Rostită către cel tâlhar!
Să am atunci o mângâiere
Să fiu părtaş la cina Ta
Precum erai la Răstignire
Cu Tatăl întru Slava Sa.
Precum vedea atunci pe Maica
Aproape, lângă Cruce stând,
Să văd şi eu pe lângă mine
Pe păzitorul meu cel sfânt!
La despărţirea pământească,
Primeşte-mi pe sărmanul duh
Ca nu cumva să aibă silă
La vameşii cei din văzduh!
Apoi mergând la judecată
Tu fii preamilostiv atunci
Să nu mă osândeşti, Stăpâne
În focul veşnicelor munci. ❖

✚ Domnul şi Mântuitorul nostru ne 
cheamă pe toţi la Sine, grăind: „Pocăiţi-vă, 
că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu!” 
Să ascultăm acest glas mângâietor şi să ne 
grăbim către Domnul. Împărăţia lui 
Dumnezeu - ce lucru negrăit de bun!

✚ Lucrarea pocăinţei este simplă: un 
suspin şi un cuvânt: „Am păcătuit, n-o să 
mai fac!” Însă acest suspin trebuie să 
străbată cerurile, să devină mijlocitor 
înaintea tronului Dreptăţii; şi acest cuvânt 
trebuie să şteargă din cartea vieţii toate 
înscrisurile prin care sunt însemnate acolo 
păcatele noastre. 

✚ Să mulţumim Domnului, Care ne-a 
învrednicit să mai trăim până la Sfântul Post 
şi să mai începem alergarea mântuitoarei 
pregătiri pentru primirea Sfintei Împăr-
tăşanii! Dar, fraţilor, să ne îngrijim şi a ne 
folosi de această milă a lui Dumnezeu aşa 
cum trebuie, încât ea să ne slujească spre 
mântuire, iar nu spre osândire.

✚ Scopul postirii noastre e pregătirea 
pentru împărtăşirea fără de osândă, pentru 
primirea Sfintelor lui Hristos Taine, spre 
primirea Domnului Însuşi, care grăieşte: 
„Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele 
Meu rămâne întru Mine, şi Eu întru el”. Dat 
fiind că Domnul e Curat, iar noi suntem 
necuraţi, împărtăşirii cu Sfintele şi 
Preacuratele lui Hristos Taine îi premerg la 
noi curăţirea conştiinţei şi primirea 
desăvârşitei iertări prin Taina Pocăinţei. Cu 

Cum să ne pregătim pentru Taina Cuminecări?
cel curat negreşit că va avea împărtăşire 
Hristos Mântuitorul. El este iubitor de 
împărtăşire, caută El însuşi împărtăşirea cu 
noi; şi dacă nu are împărtăşire cu noi, 
pricina e necurăţia noastră. Aşadar, în ce ne 
priveşte, lucrul de căpetenie este curăţirea 
conştiinţei şi dobândirea iertării desăvârşite 
prin Taina Pocăinţei. Tocmai spre aceasta 
ne întoarcem acum toată grijă.

✚ Cine se pocăieşte aşa cum se cuvine? 
Cel care îşi dă seama de păcatele sale şi 
totodată şi le recunoaşte fără făţărnicie; 
recunoscându-şi-le, se străpunge şi plânge 
pentru ele, iar străpungându-se şi plângând, 
ia hotărârea nestrămutată de a nu Îl mai 
jigni pe Dumnezeu cu păcatele sale; şi, în 
cele din urmă, având aceste dispoziţii 
sufleteşti, mărturiseşte cu smerenie toate 
păcatele sale înaintea duhovnicului, pentru 
a primi dezlegare de ele şi a se înfăţişa la 
paharul Domnului îndreptăţit şi curat 
înaintea ochilor lui Dumnezeu.

✚ Deci îngrijiţi-vă din nou să vă 
cunoaşteţi păcatele şi să vi le recunoaşteţi. 
A-ţi cunoaşte păcatele înseamnă a spune: 
„Am săvârşit cutare şi cutare păcat”, iar a ţi 
le recunoaşte înseamnă a te osândi pe tine 
însuţi pentru ele, zicând: „Sunt vinovat”, 
neîngăduindu-ţi nici un fel de îndreptăţiri şi 
dezvinovăţiri. „Am păcătuit, sunt vinovat”: 
aceste două spuse trebuie rostite mai înainte 
de orice şi trebuie rostite cu sinceritate. (Sf. 
Teofan Zăvorâtul - din predici şi omilii) ❖
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În această săptămână urmează  
paşii Domnului Hristos  
şi fii mereu alături Lui,  

spre deosebire de judecătorii  
şi chinuitorii Lui.  

Şi iubeşte-L cu toată inima ta.

Mută-te duhovniceşte în acele 
zile şi în acele întâmplări, şi 
sărută-I poala şi mânecile 

veşmintelor, nu îndepărta inima ta de la 
El. Când îi auzi pe prigonitorii Lui cum 
şoptesc: „Vinovat e!” tu strigă-le în 
urechi: „Drept e!” Iubeşte-l pe Cel ce  
te iubeşte, cu toată inima ta! 

✚ Când Evreii Îl pălmuiesc, tu în-
tinde mâna ta în apărare şi primeşte 
palma în locul Lui.

✚ Când Pilat Îl întreabă pe tăcutul 
Domn: „Ce este adevărul?”, tu mărtu-
riseşte şi spune: „Iată, El este Adevărul 
dumnezeiesc viu şi întrupat”. Când 
ostaşii Romani Îl biciuiesc, tu stai lângă 
El şi spune fiarelor: „Fiii lupoaicei, 
veşnici purtători de moarte, nu biciuiţi 
pe Mielul lui Dumnezeu cel purtător de 
viaţă, Care dă viaţă împărăţiei voastre a 
morţii”.

✚ Mergi după El pe Calea Patimilor, 
şi poartă crucea Lui împreună cu Simon 

undeva aproape de mormânt şi viaţa ta 
să o priveşti ca fiind în mormânt. Şi îţi 
va fi dulce, foarte dulce, moartea cu El 
şi întru El.

✚ Oare cu cât mai dulce va fi învierea 
cu El şi întru El, când a treia zi te vor 
lumina îngerii la mormânt?! Oştenii 
Împăratului merg înaintea Împăratului, 
feţele lor-s ca fulgere arzătoare, iar 
veşmintele albe-s ca zăpada. Iar când 
îngerii lui Dumnezeu vor lumina în 
întunericul Golgotei şi în întunericul 
sufetului tău, atunci te vei simţi ca un 
om nou.

✚ Şi când, tremurând, vei privi 
Minunea Minunilor şi nu vei şti dacă să 
te ascunzi sau să fugi sau să i te arăţi, 
iată, El întâiul se va apropia de tine şi ca 
pe Maria te va chema după nume. Iar 
când El te va numi prin glasul Lui, ca 
printr-un fir electric va intra în tine un 
nou curent, o nouă viaţă, o nouă putere. 
Şi El îţi va întoarce inima ta, ţi-o va da 
şi pe a Lui. Şi tu, tremurând, vei cădea 
la picioarele Lui şi, printre suspine, vei 
striga precum Toma: „Domnul Meu şi 
Dumnezeul Meu, slavă Ţie!” ❖

Sf. Nicolae Velimirovici,  
Inima în Marele Post

Kirineanul şi împreună cu fericita 
Veronica şterge-I faţa de praf şi sânge şi 
împreună cu Mironosiţele plângi şi 
umezeşte-I buzele uscate cu un pahar 
de apă rece şi răcoreşte-I fruntea în-
fierbântată. Dăruieşte-I întreagă inima 
ta şi iubeşte-L cu toată inima ta în 
ceasurile umilinţei Lui.

✚ Când auzi lovitura ciocanului 
asupra preacinstitelor Sale mâini, tu 
strigă de durere. Când sunt bătute cuiele 
în preacinstitele Sale picioare, tu iarăşi 
vaită-te, ca şi cum fierul s-ar înfige în 
trupul tău.

✚ Închină-te Preasfintei Sale Maici 
şi sărută poala şi mânecile veşmintelor 
sale. Nu-i spune nimic. Nu o întreba 
nimic. Închină-te încă o dată sfintei sale 
dureri. Şi încă o dată sfintei sale tăceri. 
Spune în sine-ţi: „Preacinstită Maică, şi 
eu Îl iubesc cu toată inima mea.”

✚ Scoate inima ta şi pune-o în trupul 
Său şi uită de sine. Fii în El şi rabdă ce 
rabdă El şi cu totul să mori pentru sine. 
Mori înaintea Lui. 

✚ Când Iosif şi Nicodim Îl pogoară 
în mormânt, tu caută să fii împreună cu 
El în mormânt. Închipuie-ţi că nu eşti 
viu în această lume. Ca o umbră să stai 
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ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Miercuri 4 aprilie 0800-1000 Spovedanie
 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de joi
Joi 5 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1800-2100 Denia celor 12 Evanghelii / Utrenia zilei de vineri
Vineri 6 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 7 aprilie 0700-1000 Împărtăşirea copiilor
 0800-1900 Pregătirea Sfântului Paşti / Curăţenie în biserică
 2330 Canonul Sâmbetei Mari
Duminică 8 aprilie 0000-0100 Slujba Învierii Domnului - Veniţi de luaţi lumină!
 0100-0300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”

Scoate inima ta  
Şi punE-o În trupul său

„Eu ştiu că cei mai mulţi 
dintre voi sunt foarte alar-
maţi de întărirea neaş-

teptată a propagandei antireligioase şi 
că sunteţi mâhniţi. Nu vă tulburaţi, nu 
vă tulburaţi! Lucrurile acestea nu au 
cum să vă atingă. Şi să ştiţi, şi să credeţi 
că mica turmă a lui Hristos este de 
neînvins, ei nu are ce-i face nimeni, ea 
nu se teme de nimic, fiindcă ştie şi 
păzeşte totdeauna marile cuvinte ale lui 
Hristos: «Voi zidi Biserica Mea, şi 
porţile iadului nu o vor birui».”

„La vederea mascaradelor blasfe-

Datoria mea este să-L apăr  
pe mântuitorul nostru jignit

miatoare şi a batjocurilor îndreptate 
asupra Domnului nostru Iisus Hristos 
inima mea strigă cu putere: Nu pot să 
tac! [...] datoria mea este să apăr prin 
propovăduire pe Mântuitorul nostru 
jignit şi să laud nemăsurata Lui mi-
lostivire faţă de neamul omenesc.” ❖ 

Sf. Ier. Luca, arhiepiscopul Crimeei


