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Duminica  
ÎnfricoŞătoarei JudecăŢi

Duminica  
Înfricoșătoarei Judecăți

(a Lăsatului sec de carne)
Sf. Mc. EutropiE, clEonic  

și Vasilisc

Cu puțin timp înaintea Postului Mare, 
Sfânta Evanghelie ne așează înainte 

ultima parte a cap. 25 de la Matei, care ne 
descrie adevărul despre Înfricoșătoarea 

Judecată cea de la sfârșitul veacurilor.  
Că Judecata va avea loc, este o realitate 

prea evidentă, inatacabilă, contestată  
de cei cu o viață biologică efemeră, 

„precum este rânduit oamenilor o singură 
dată să moară, iar după aceea  

să fie judecata” (Evrei 9, 27). 

În ziua Parusiei Domnului, numită 
de Sfântul Apostol Ioan „ziua de 
apoi”, în care cei morţi vor învia 

iar cei vii se vor schimba, se va petrece 
şi Judecata universală. Aceasta se va 
face de către Mântuitorul Hristos pe 
tronul măririi Sale. În jurul scaunului 
de judecată vor sta sfinţii îngeri, iar 
alături de ei vor sta Sfinţii Apostoli şi 
toţi sfinţii. Desigur, judecata o va face 
Însuşi Mântuitorul, iar îngerii, apostolii 
şi sfinţii vor avea cinstea să asiste de o 
parte şi de cealaltă a scaunului de 
judecată. Procedura acestei judecaţi va 
fi cu totul deosebită de cea a judecăţilor 
lumeşti. Fiind Atotştiutor, Dreptul 
Judecător nu va lua interogatorii, nu va 
convoca martori, nu va cere probe, 
deoarece El cunoaşte totul. De ase-
menea, cei judecaţi îşi vor privi întreg 
trecutul ca într-o oglindă, ca într-o carte 
deschisă, cunoscând tot ceea ce au făcut 
sau n-au făcut în viaţa pământească. 
Hristos, Dreptul Judecător, va despărţi 
pe cei buni de cei răi „precum desparte 
păstorul oile de capre” (Matei 25, 32). 
„Cărţile” în care sunt scrise faptele 
oamenilor, despre care vorbeşte Sfânta 
Scriptură, au fost înţelese de Sfinţii 
Părinţi ca o exprimare figurată a 
adevărului că la această judecată totul 
va fi cunoscut şi descoperit. Sfinţii 
Părinţi au înţeles prin „cărţile deschise 

că toate faptele şi gândurile oamenilor 
vor fi înfăţişate în aşa lumină de 
Judecătorul cel Atotputernic, Atot-
văzător şi Atotştiutor şi cercetate cu 
atâta pătrundere încât nu numai îngerii, 
martorii judecăţii, ci chiar cei care se 
vor judeca vor vedea perfect lămurit tot 
ceea ce au făcut şi vor recunoaşte 
negrăita dreptate a Judecăţii şi sentinţei 
lui Hristos” (Silvestru de Canev).

Sentinţa dată de Dreptul Judecător 
va fi definitivă şi veşnică. Împotriva ei 
cel judecat nu va putea face apel, ea 
rămânând valabilă pentru veşnicie, 
întrucât însăşi conştiinţa fiecăruia va 
înţelege dreptatea hotărârii.

Locul Judecăţii va fi pământul 
transfigurat, unde au trăit oamenii până a 
nu-şi schimba chipul şi unde Fiul lui 
Dumnezeu a fost batjocorit şi umilit, 
pentru ca acum tot acolo să fie preamărit 
şi preaînălţat. Odată cu Judecata Uni-

versală încetează împărăţia harului şi în-
cepe împărăţia măririi Fiului lui Dum-
nezeu, Căruia Tatăl I-a supus toate.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne 
avertizează prin următoarele cuvinte: 
„Gândindu-ne la ziua cea înfricoşătoare 
a Judecăţii, la focul iadului şi la muncile 
cele veşnice, să ne întoarcem de pe 
calea cea rătăcită. Atunci nu ne mai 
putem lupta, după ce s-a închis stadionul 
nu mai putem fi încununaţi. Timpul de 
acum este timp de pocăinţă, acela de 
judecată! Timpul de acum este timpul 
luptelor, acela al cununilor! Timpul de 
acum este timp de osteneală, acela de 
odihnă! Timpul de acum e timp de 
muncă, acela de răsplată! Pentru ce te 
mândreşti omule? Pentru ce te făleşti? 
Ce nădăjduieşti de la slava lumii şi de la 
bogăţie? Să ne ducem la morminte şi să 
vedem taina acolo”. ❖

Părintele Adrian Chiriţă



un cântăreţ care să dea răspunsurile la 
strană şi să ajute pe preot în anumite 
momente ale slujbei. Acesta conduce în 
cântările Sfintei Liturghii pe credincioşii 
care iau parte la slujbă.

✥ Sfânta Liturghie se săvârşeşte numai 
în biserică sau în paraclise şi capele sfinţite 
şi cu Antimis, în partea cea mai sfântă, 
adică în Sfântul Altar. Numai în cazuri cu 
totul excepţionale, ca de pildă pe câmpul de 
luptă, şi numai cu învoirea episcopului 
locului, Sfânta Liturghie se poate săvârşi şi 
în afară de biserică, într-o casă sau într-un 
loc curat, pe o masă pe care se întinde 
Sfântul Antimis. Fără de el nu se poate 
săvârşi Sfânta Liturghie nici în biserică, 
unde stă totdeauna pe Sfânta Masă, şi nici 
în afară de biserică. (Credinţa ortodoxă) ❖

Dintre toate actele noastre de cult  
prin care cinstim şi preamărim  

pe Dumnezeu, cel mai desăvârşit este 
sacrificiul sau jertfa. Jertfa este dăruirea 

plină de iubire şi evlavie a unui obiect  
în cinstea lui Dumnezeu. Prin aceasta 

voim să arătăm că El, ca ziditor a toate, 
este stăpânul tuturor lucrurilor şi că noi, 

ca făpturi ale Lui, atârnăm întru totul  
de El. Astfel îi recunoaştem stăpânirea  

şi puterea şi mărturisim datoria noastră 
de recunoştinţă şi de iubire faţă de El, 

pentru toate câte ne-a dat.

Jertfa este tot atât de veche şi 
răspândită ca religia însăşi. Înclinaţia 
de a cinsti pe Dumnezeu prin jertfă 

este sădită chiar în firea omului; de aceea 
găsim jertfa în toate religiile, la toate 
popoarele şi în toate vremurile. Aducerea 
de jertfă începe chiar cu primii oameni, şi 
anume cu jertfa lui Cain şi Abel, despre 
care ne mărturiseşte prima carte a Sfintei 
Scripturi: „Dar după un timp, Cain a adus 
jertfă lui Dumnezeu din roadele 
pământului. Şi a adus şi Abel din cele întâi 
născute ale oilor sale şi din grăsimea lor” 
(Fac. 4, 3-4). Îndeosebi la evrei, jertfele au 
fost orânduite de Dumnezeu Însuşi, prin 
Moise, care a întocmit cu de-amănuntul 
atât felul sau materia jertfelor, cât şi timpul 
şi rânduiala sau chipul în care trebuiau 
aduse. Acestea le găsim descrise mai ales 
în cartea a treia a Sfintei Scripturi, numită 
Levitic, sau Cartea Preoţilor, scrisă de 
Moise. 

✥ Dar şi noi, creştinii, aducem jertfă 
lui Dumnezeu: Sfânta Euharistie, adică 
însuşi Sfântul Trup şi Sânge al Dom-
nului. 

✥ Slujba în timpul căreia se pregăteşte 
şi se aduce jertfa Sfintei Euharistii este 
Sfânta Liturghie. 

✥ Cel care a întemeiat Sfânta Liturghie 
şi ne-a învăţat şi poruncit s-o săvârşim 
este Mântuitorul Însuşi. Ea a fost 
întemeiată în ajunul morţii Sale pe cruce, 
adică Joi seară, la Cina cea de Taină. 
Serbând atunci Paştele, împreună cu 
ucenicii Săi, «Iisus luând pâinea şi 
binecuvântând a frânt şi a dat ucenicilor 
Săi, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este 
Trupul Meu”. Luând apoi paharul şi 
mulţumind, le-a dat lor zicând: „Beţi 
dintru acesta toţi: acesta este Sângele Meu 
al Legii celei noi, care pentru mulţi se 
varsă, spre iertarea păcatelor”» (Matei 26, 
26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20;  
I Cor. 11, 23-25). 

✥ Sfânta Liturghie este o rânduială de 
sfinte rugăciuni, în timpul cărora se săvâr-
şeşte şi se aduce jertfa fără de sânge a Legii 

celei Noi, întemeiată de Mântuitorul la Cina 
cea de Taină şi încredinţată de El Sfinţilor 
Săi Apostoli, iar de aceştia, urmaşilor lor 
Sfinţiţi (arhierei şi preoţi), pentru a fi 
săvârşită de-a pururea în Biserica creştină, 
spre pomenirea Lui şi spre iertarea păcatelor 
membrilor Bisericii Lui.

✥ Slujba Sfintei Liturghii o pot săvârşi 
numai arhiereii şi preoţii cu hirotonie 
legală, adică sfinţiţi şi aşezaţi după 
rânduiala canonică a Bisericii. Cei ca-
terisiţi sau îndepărtaţi din slujbă şi cei 
vinovaţi de păcate grele nu mai pot 
liturghisi. Diaconul nu poate sluji singur, 
ci totdeauna numai cu arhiereul sau cu 
preotul. În afară de preotul săvârşitor al 
Sfintei Jertfe, pentru săvârşirea Sfintei 
Liturghii mai trebuie neapărat cel puţin 

de ce nu trebuie să lipsim  
de la sfânta liturghie?

✥ Dacă este însoţit de fapte plăcute 
lui Dumnezeu, postul face din omul 
postitor lumină între oameni şi vas ales 
al slavei lui Dumnezeu.

✥ Postim pentru că pe Domnul 
Hristos Îl iubim şi dorim să ne hrănim 
mai mult din cuvântul Evangheliei, din 
cuvântul Scripturii, din cuvintele pe 
care le auzim în sfintele slujbe şi să 
întărim rugăciunea noastră, ca să 
creştem spiritual.

✥ Hrana cea mai importantă în timpul 
postului este iubirea milostivă a lui Hristos, 
pe care o căutăm prin rugăciune.

✥ Postul este şi semnul dorinţei 
omului credincios de a se elibera de lă-
comia după lucruri materiale limitate şi 
trecătoare spre a se uni prin rugăciune 
mai intensă cu Dumnezeu Cel nelimitat 
şi netrecător, Izvorul vieţii şi al bucuriei 
veşnice.

Cuvinte despre post
✥ Prin iertarea altora se cultivă 

smerenia şi libertatea interioară a omu-
lui dornic de-a trăi în iubirea milostivă 
a lui Dumnezeu.

✥ Iertarea este începutul bun al 
perioadei de post.

✥ Postul este nu numai material, ci şi 
spiritual, adică postul ochilor, al gurii, 
al inimii.

✥ Nimeni nu poate intra în post, ca 
luptă duhovnicească pentru curăţirea 
de păcate şi de luminare a sufletului, 
fără iertare.

✥ Postul susţine rugăciunea omului 
credincios care consideră legătura sa cu 
Dumnezeu ca fiind centrul, lumina şi 
hrana sufletului său.

✥ Dacă cineva posteşte, dar nu se 
roagă, acela nu adună lumină spirituală 
în suflet. (Preafericitul Părinte Pa-
triarh Daniel) ❖



De câte ori îl văd pe părintele 
Constantin Necula, îl aud sau 
îl citesc, nu pot să nu observ, 

absolut de fiecare dată, aceea bucurie a 
credinţei, împărţită în dar, cu zâmbetul 
pe buze, tuturor celor care iau parte la 
acest ospăţ al comuniunii. Şi nu de 
puţine ori gândul mă duce la părintele 
Teofil Părăian, el însuşi bucurie, pe care 
o transmitea tinerilor care-l căutau fie 
la mănăstirea Sâmbăta, fie în sălile 
pline în care acesta ţinea conferinţe.

Puţini sunt cei care nu-l cunosc pe 
părintele Constantin Necula sau nu l-au 
auzit niciodată vorbind. Căci sutele de 
conferinţe ţinute în ţară, multe dintre 
ele transmise integral sau parţial la 
radio sau Tv sau pe reţelele media, l-au 
făcut să fie cunoscut de oameni de toate 
vârstele, din toate mediile şi toate stările 
vieţii creştine. 

Este un misionar în Cetate, căci prin 
cuvânt le vorbeşte oamenilor despre 
Hristos pentru a-i aduce la lumina 
credinţei. Dar cuvântul său este altfel: 
uneori pare nonconformist, de cele mai 
multe ori este direct, plin de miez şi de 
viaţă, concret şi subtil în acelaşi timp. 
Dar diapazonul său este extrem de larg, 

adaptându-se cu naturaleţe dialo-
gului cu oameni şi medii foarte 
diverse.

Apoi îl cunoaştem ca un 
luptător şi un apărător al valo-
rilor creştine. A spus prezent, de 
pildă, atunci când mulţi doreau 
să fie scoasă din şcoală religia. 
Nu de mult l-am aflat pe ba-
ricadele apărării familiei natu-
rale, vorbind despre aceasta, cu 
timp şi fără timp, oriunde era 
chemat. 

Doar câteva date  
dintr-un CV impresionant
Părintele Constantin-Necula a 

absolvit Facultatea de Teologie 
„Andrei Şaguna” din Sibiu. Este 
doctor în teologie, specializarea 
catehetică-omiletică şi pedagogie 
creştină. În prezent este confe-
renţiar la Facultatea de teologie 
„Andrei Şaguna” din Sibiu.

A scris numeroase volume de 
predici, de studii şi articole de 
omiletică şi catehetică dar şi 
cărţi pentru copii şi tineret. Este 
autorul a peste 55 cărţi (autor 
unic), dar colaborează la sau 
coordonează zeci de volume co-
lective. A tradus în limba ro-

mână 5 cărţi din patristică şi literatura 
de specialitate. A participat la sute de 
conferinţe şi alte manifestări stiinţifice 
şi culturale în ţară şi străinătate, de 
asemenea a urmat zeci de programe de 
specializare şi perfecţionare în ţară şi 
străinătate. 

Să mai spunem doar că a participat la 
numeroase dezbateri radio/TV şi s-a 
făcut cunoscut în calitatea sa de 
jurnalist, formator şi nu în ultimul rând 
de purtător de cuvânt al Mitropoliei 
Ardealului. 

Şi încă n-am spus mai nimic despre 
activităţile sale şi aproape nimic concret 
despre preocupările sale în Biserică şi 
Cetate. Oricum, vă invit să-l vedeţi şi 
să-l ascultaţi sâmbătă, 9 martie, în 
biserica Şerban Vodă. Închei acest 
articol-invitaţie cu câteva cuvinte ale 

părintelui Constantin Necula despre 
Sfintele Taine şi legătura noastră cu 
Biserica: „În primul rând, Tainele 
Bisericii ne educă pentru Înviere. Un 
prunc câtă vreme e în pântecele mamei, 
nu prea ştie el la ce îi folosesc ochii, 
gura, nasul, inimioara... Aşa e şi în 
Biserică. Noi nu ne prea dăm seama ce 
se întâmplă acolo, cu rugăciunea, cu 
postul, cu statul în genunchi, cu toate 
celelalte. Însă observaţi, un copil, ieşit 
din pântecele mamei sale, are nevoie de 
tot ceea ce în pântece s-a zămislit în el.

Aşa şi noi. Tot ceea ce se zămisleşte 
acum în pântecele acestei maici iu-
bitoare, care este Biserica, o dată ieşiţi 
afară la lumina zilei celei neînserate, ne 
vor folosi toate acestea. Şi Tainele sunt 
această şansă a noastră, de a ne educa 
pentru Înviere. E singura educaţie care 
contează. Celelalte nu prea au valoare, 
decât dacă stau pe educaţia aceasta. Ce 
folos, doctor fără Hristos? Ce folos, 
profesor fără Hristos? Orice altceva, 
fără Hristos, nu are nici o valoare.”

Despre tineri şi pentru tineri
Şi pentru că întotdeauna preocuparea 

sa se îndreaptă către tineri, într-un 
articol despre aceştia spunea: „Poate că 
cea mai importantă lecţie primită este 
aceea că nimeni nu-i de dispreţuit, că a 
ţine tinerii în lucrarea Duhului Sfânt 
înseamnă nu doar a menţine un viitor 
viu Bisericii, ci şi un prezent de Har al 
acesteia. Ce avem de făcut pentru ca 
generaţia aceasta să nu ne fie furată din 
inima Bisericii? În primul rând să i 
vedem, să-i ascultăm, să le stăm alături 
în momentele grele şi frumoase prin 
care trec. Ei ne vor o prezenţă, nu încă 
un spaţiu de analiză. Asta ne obligă la 
construirea unei comunicări adecvate 
vârstei şi spiritului lor, cu riscuri asu-
mate de a fi acuzaţi că stăm mai apropiat 
de „public speaking” decât de omilie 
patristică. Atenţia la omilie înseamnă 
pregătire, râvnă şi dispoziţie la efort 
fidelizat în vestire. Ei vă stau alături, au 
nevoie de astfel de modele de autentici-
tate în exprimare, chiar dacă, repet, auten-
ticitatea nu înseamnă conformitate.” ❖

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 3-10 martie 2019
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 3 martie 0800-1200 Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne) - Utrenia, 
  Sfânta Liturghie
Miercuri 6 martie 1700-1930 Sfântul Maslu (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)
Vineri 8 martie (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)
 De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea
Duminică 10 martie 0800-1200 Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de de brânză) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Părintele constantin necula

bucuria credinŢei ÎmpărtăŞite Şi ÎmpărŢite
Sâmbătă, 9 martie 2019, la orele 18, va avea loc în biserica Șerban Vodă un eveniment cu totul special: invitatul nostru,  

Părintele Constantin Necula, ne va vorbi despre „Postul Paștelui - școala duhovnicească a Bisericii”.



redirecŢionaŢi 2% din impozitul plătit 
În 2018 către biserica Şerban Vodă

contribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă Pentru anul 2019 a Fost stabilită la 100 lei

Anul acesta formularul 230 pentru 
redirecţionarea a 2%  din impozitul anual 

- deja plătit de noi în anul 2018  
către bugetul de stat – trebuie depus  

la Administraţiile Financiare de care 
aparţinem până la 15 martie 2019.

C red că cei mai mulţi dintre 
dumneavoastră sunteţi fami-
liarizaţi cu acest formular care 

ne dă posibilitatea să alegem noi unde 
vrem să se ducă 2% din impozitul care 
ne-a fost deja reţinut din veniturile 
încasate în anul 2018 şi virat la Bugetul 
de stat.

De aceea vă rugăm să completaţi 
acest formular cu datele dumneavoastră 
personale şi să-l trimiteţi în timp util la 
Administraţia Financiară.

Termenul limită pentru depunerea la 
Administraţia Financiară a Declaraţiei 
230 privind redirecţionarea a 2% din 
impozitul organului fiscal anual către 
unităţile de cult este 15 martie 2019.

Declaraţiile se depun completate şi 
semnate direct la registratura Admi-
nistraţiei Financiare de sector, prin 
poştă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire sau prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă, 
potrivit legii.

Formularul îl găsiţi pe site-ul ANAF, 
la Administraţiile Financiare sau la 
Biserica Şerban Vodă. De asemenea, pe 
site-ul Parohiei veţi găsi formularul 

completat cu datele Parohiei Şerban 
Vodă şi cu minime indicaţii de 
completare:

✥ Anul: 2018;
✥ La I. se completează datele 

fiecăruia, după caz;
✥ La II. se bifează, după situaţie: 

salariu sau pensie;
✥ La III. se bifează 1, adică 

„Susţinerea unei entităţi nonprofit/

Cât de important este 
să ne rugăm zilnic

✥ „S-o cinsteşti mai mult decât pe 
prietenii tăi, mai mult chiar şi decât pe 
copiii voştri. Şi pe aceştia, de dragul ei 
să-i iubeşti. Dacă face ceva bun, s-o lauzi 
şi s-o admiri. Dacă va cădea în vreo 
greşeală, s-o povăţuieşti şi s-o îndreptezi 
într-o manieră delicată. Să faceţi rugă-
ciuni împreună. La biserică să mergeţi 
amândoi. Dumnezeu îi dă bărbatului 
soţia ca „ajutor”. Ea are calităţi speciale, 
aptitudini personale, care completează, 
pentru binele familiei, ceea ce bărbatul 
va fi neputincios să dea. Bărbatul este 
lucrătorul dinafară, femeia este grija 
dinăuntru.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

✥ „Femeia este al cincilea anotimp, în 
care natura se odihneşte, amintindu-şi 
toate florile primăverii, toate privighe-
torile verii, toţi strugurii toamnei şi toate 
ninsorile iernii.” (Grigore Vieru)

✥ „Femeia trebuie preţuită, să ştiţi, 
pentru că mai întâi ne reprezintă o 

femeie în Împărăţia cerurilor: Maica 
Domnului. Te cutremuri, ţi-e şi frică să 
vorbeşti comparând-o pe ea cu oamenii. 
Femeile sunt ca florile: toate sunt fru-
moase, dar fiecare în felul ei. Bărbatul 
trebuie să se plece să o ia - adică să-i 
arate eleganţă, preţuire. Atunci floarea 
îşi arată şi mirosul, şi calităţile ascunse, 
pentru că tu ai ştiut să răscoleşti 
adâncurile şi ai făcut din ea ceea ce nu 
ştia ea că este.” (Părintele Arsenie 
Papacioc) ❖

A ltora care spuneau că nu au timp 
de rugăciune din pricina greută-
ţilor familiale şi a multelor ocu-

paţii, le spunea în mod repetat: „Dacă eu, 
în liniştea Katunakiei, spun o sută de 
rugăciuni pe zi, iar voi, în zarva oraşului 
şi a îndatoririlor pe care le aveţi la serviciu 
şi în familie, spuneţi trei rugăciuni, suntem 
egali”.

L-am întrebat apoi dacă nu cumva acest 
număr de rugăciuni este prea mic, chiar şi 
pentru mireni. Iar Stareţul ne-a răspuns: 
„Dacă omul se obişnuieşte să spună zilnic 
rugăciunea, chiar şi de câteva ori, dar în 
fiecare zi, încet-încet inima lui începe să 
se îndulcească şi va aştepta cu nerăbdare 
să vină acea clipă dedicată rugăciunii. Iar 
atunci când inima celui care se roagă se 
îndulceşte de ea, acela de la sine va căuta 
să se roage mai mult”. (Ieromonah Iosif 
Aghioritul, Stareţul Efrem Katunakiotul, 
Editura Evanghelismos, 2004) ❖

unităţi de cult ”;
✥ Cod de identificare fiscală : 

14079820;
✥ Denumire entitate nonprofit/

unitate de cult: Parohia Şerban Vodă;
✥ Cont bancar (IBAN): RO85RNC

B0069149620460001;
✥ Suma (lei): nu se scrie nimic.
Formularul şi alte informaţii le puteţi 

găsi la pangarul bisericii Şerban Vodă. ❖

Femeia,  
al cincilea anotimp


