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Un  „coşUleţ  pAscAl“ 
pentrU  noi,  creştinii 

De  lA  DUnăreA  De  Jos

o rtodoxia este o stare de fapt în lumea binelui 
bine făcut. aşa ne-a arătat în timpul său (sec. 

Vii-Viii) sfântul ioan damaschin: „Binele, ca să fie bine, 
trebuie făcut bine!“

de ce ortodoxia nu este neapărat un drept şi nici un 
refugiu? nu este un drept, pentru că mai întâi este un 
dar! darul lui dumnezeu, dreptarul prin care antropo-
logic echilibrăm, în noi înşine, prin puterea modelului, 
domnul nostru iisus hristos, convieţuirea dintre par-
tea (natura) omenească şi cea dumnezeiască.

În persoana domnului hristos, firea (natura) dum-
nezeiască este unită cu cea omenească. Ele se dăruiesc 
reciproc, iubitor şi înălţător, jertfelnic şi mântuitor pen-
tru „noi oamenii şi pentru a noastră mântuire“1. 

la Botez, pruncul (fiecare din noi), născut omeneş-
te din părinţi, este înnobilat dumnezeieşte prin sfânta 
taină. pe lângă darurile firii omeneşti primeşte şi pe 
cele divine. renaşte de la viaţa înclinată spre păcat, pe 
care o moşteneşte de la părinţi, la lumina și puterea 

1. articolul 3 din Simbolul credinţei (Crezul).
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domnului hristos. „haina luminoasă a Botezului“, 
este arvuna vieţii veşnice, precum şi „pecetea darului 
duhului sfânt“, ungerea împărătească; bogăţia daruri-
lor spirituale, împărtăşite tainic, prin sfântul şi Marele 
Mir. totodată, se hrăneşte real cu „medicamentul vieţii 
veşnice“, sfânta Împărtăşanie. astfel, „câţi în Hristos 
v‑aţi botezat în Hristos v‑aţi şi îmbrăcat“ (Galateni iii, 27) 
devine afirmaţie acoperită în realitatea vieţuirii umane, 
atât trupeşte cât şi dumnezeieşte. se afirmă în Învăţătu‑
ra de credinţă a sfintei noastre Biserici, pe de o parte fa-
cerea omului, după chipul lui dumnezeu, cu scopul de 
a deveni, prin credinţă, viaţă curată şi lucrare altruistă, 
asemenea cu El, iar pe de altă parte, poziţia omului în 
creaţie și în lume de a fi „icoană“ a lui Dumnezeu!

În situaţia în care ne aflăm, în timp de pandemie, 
izolaţi cei mai mulţi în noi înşine şi apoi în case, este 
mai mult decât urgentă reevaluarea de către fiecare 
creştin, cu prudenţă şi discernământ a forului lăun-
tric, a realităţilor profunde existenţiale.

toţi ne găsim, în mod cert, în noi, prunc nevinovat, 
în biserică, la Botez, din braţele naşului(ei) în cele ale 
preotului, iar de la el în cele ale domnului iisus hris-
tos, care împreună cu tatăl şi cu duhul sfânt ne botea-
ză! obţinem, real, „năşia“ sfintei treimi!

tatăl, Fiul şi sfântul duh, ne înfiază pentru veşni-
cie! aceasta înseamnă „Pecetea darului Duhului Sfânt“ 
şi „voi ungere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate“ (i ioan                    
ii, 20).

apoi avem părinţi spirituali, naşii, iar mamă ce-
rească, Biserica!
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aceste realităţi profunde există. În fiecare dintre 
noi, cei botezaţi. Ele însă sunt mai mult sau mai puţin 
activate, dezvoltate şi fructificate în mod înţelept şi co-
munitar, duhovniceşte. oricum fără iubirea lui dum-
nezeu şi de aproapele, darurile cereşti sunt cel puţin 
atrofiate! dar ele rămân! Ele există!

de sfintele paşti aceste daruri luminătoare şi lumi-
noase, iconice şi faptice iubitoare, sunt actualizate în 
mod comunitar. de aceea, şi Botezul în Biserica prima-
ră se oficia la sfintele paşti. la sfânta liturghie pascală 
noi cântăm în loc de sfinte dumnezeule: „Câţi în Hris‑
tos v‑aţi botezat în Hristos v‑aţi şi îmbrăcat!“. de aceea, 
cei botezaţi primeau haina albă-luminoasă pe care n-o 
părăseau o săptămână. a rămas, de atunci, denumirea 
de „Săptămâna luminată“.

aceste realităţi revin astăzi, de sfintele paşti în anul 
2020, cu mai multă putere lăuntrică, în fiecare dintre noi, 
chemaţi să ieşim spiritual din izolarea fizică, la o liberta-
te comunitară, prin lumina fiecăruia dintre noi, creştinii 
speranţei în sănătatea spirituală, care se obţine mult mai 
uşor, urmând bineînţeles regulile cunoscute – sănătate 
efectivă, ameninţată, iată, de un virus care nu se lasă nici 
văzut, nici prins, nici anihilat, deocamdată. dar, în cu-
rând, dumnezeu, prin specialişti luminaţi şi altruişti, va 
oferi soluţia salvatoare. Domnul nu are pe nimeni de 
pierdut, nici sufleteşte, nici trupeşte în viaţa aceasta, ci 
ne oferă puterea, ajutorul şi iubirea sa, prin dubla po-
căinţă, sufletească şi cea trupească. Aşa ne vindecăm! 
iată de ce vă rugăm, acum în sfânta Zi pascală, să cre-
deţi în lumina pe care am primit-o la Botez.
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s‑o reaprindem, din lumina pascală, pe care aţi 
primit‑o, în mod excepţional, anul acesta „de pe Alta-
rul sfintei Biserici“ pe „altarul sufletului“, în „biseri-
ca“ de acasă!

Avem atâtea biserici, câte case au primit, cu bu-
curie, lumina pascală şi atâtea „altare“ vii, câţi cre-
dincioşi au primit bucuroşi „lumina din lumina lui 
hristos“ în căuşul mâinilor sfinţite ale fiecărui măr-
turisitor al dreptei credinţe şi al puterii ei în depăşi-
rea acestei epidemii.

Vă oferim, cu multă dragoste, de sfintele paşti, un 
„coşuleţ pascal“ această cărticică, în care am adunat 
luminoasele daruri ale Evangheliei Mântuitorului, 
armonioase cântări şi linele viersuiri ale rugăciunilor 
pentru sănătate, câteva îndemnuri pastorale şi mai 
cu seamă semne ale milosteniei, ale filantropiei, prin 
care domnul ne cere, nouă slujitorilor şi dumnea-
voastră iubiţi credincioşi, unire sacră, într-o singură 
familie a tuturor familiilor creştine din arhiepiscopia 
dunării de Jos. sper că vom trece mai uşor peste toate 
încercările care sunt îngăduite, nu pentru ca poveri-
le să ne depăşească, ci pentru a le depăşi, împreună, 
prin rugăciune, prin credinţă puternică şi, mai ales, 
prin iubire dătătoare de sănătate sufletească şi tru-                      
pească.

Vă mulţumim pentru tot ceea ce oferiţi unii altora de 
sfintele paşti: pace lăuntrică, bucurie, speranţă şi sănă-
tate!

Vă dorim cât mai uşoară trecere prin încercare şi 
puternică luptă creştinească. 
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cu domnul în Biserică şi-n patria noastră! 
În depăşirea stării de epidemie şi-n limitarea la ma-

ximum a efectelor acesteia în viaţa noastră!
Vom birui doar cu domnul, în Biserică, în deplină 

solidaritate creştinească şi socială! ne ajută enorm me-
dicii și toţi voluntarii. respectuoase aprecieri!

Îndatoritoare mulţumire făptuitorilor binelui suc-
cint, prezentat în acest „coşuleţ pascal“!

cu binecuvântare şi iubire creştină,
hristos a înviat!

adevărat a înviat!

† Casian
arhiepiscopul dunării de Jos
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sfântA  lUmină  De  lA  ierUsAlim
este  oferită  

în  cAsele  creDincioşilor 
De  sfintele  pAşti

înDrUmări 
ale  CanCelariei  sfÂntului  sinoD, 

AproBAte  De  pAtriArhUl  româniei, 
priVinD  slUJBele  De  florii, 

Din  săptămânA  mAre (A  sfintelor  
pătimiri)  şi  De sfintele  pAşti, 

în  conDiţiile  stării  De  UrGenţă

Întrucât slujbele de Florii, slujbele din săptămâna 
Mare (a sfintelor pătimiri) şi de sfintele paşti vor 

fi săvârşite anul acesta doar de slujitorii bisericeşti, 
fără participarea credincioşilor mireni, pentru a oferi 
credincioşilor o anumită consolare şi pentru a diminua 
riscul unor manifestări necontrolate, urmare consultă-
rii cu ministerul Afacerilor interne, parohiile şi mă-
năstirile vor proceda după cum urmează:

pelerinajul de florii se suspendă anul acesta. ra-
murile de salcie sau finic vor fi binecuvântate în bise-
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rică (în sâmbăta lui lazăr, 11 aprilie 2020, după Vecer-
nie sau în duminica Floriilor, 12 aprilie 2020) și vor fi 
distribuite, de către voluntari, credincioșilor din pa-
rohie care solicită aceasta. Voluntarii vor purta măşti 
şi mănuşi de protecţie.

în săptămâna sfintelor pătimiri, nu se săvârșește 
slujba sfântului maslu de obşte (comun), pentru a 
evita formarea unui grup mai mare de persoane.

spovedania şi împărtășirea credincioşilor se pot 
săvârşi în continuare doar la domiciliu. la intrarea în 
locuinţa credincioşilor, preotul va utiliza încălţăminte 
de unică folosinţă şi mască sanitară, se va spăla pe mâi-
ni cu apă şi săpun şi cu dezinfectant, va folosi doar o 
carte de cult şi epitrahil, trusa liturgică pentru împăr-
tăşirea celor bolnavi, obiecte care vor fi atât anterior, 
cât și ulterior dezinfectate (conform îndrumărilor din 
12 martie 2020).

pâinea binecuvântată, în formă de mici prescuri, 
stropită cu agheasmă şi vin, numită „paşti“, va fi sfin-
ţită anul acesta în Joia mare, 16 aprilie 2020, după 
sfânta liturghie, şi va fi ambalată igienic în pachete 
închise. În zilele de vineri şi sâmbătă, „paştile“ vor fi 
distribuite gratuit credincioşilor, în locuri special amena‑
jate în afara lăcaşurilor de cult. personalul deservent va 
purta mască şi mănuşi de protecţie. 

accesul la aceste locuri speciale din afara lăcaşu-
rilor de cult se va organiza în zilele premergătoare 
sfintelor paşti (vineri şi sâmbătă, înainte de noaptea 
Învierii), respectându‑se aceleaşi reguli sanitare ca 
şi în magazinele alimentare (mască sanitară, distan-
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ţă socială de 2 metri, marcată în faţa locului special 
amenajat).

Pentru credincioșii vârstnici şi bolnavi, „Paştile“ vor fi 
distribuite la domiciliu de către voluntari, vineri şi sâmbătă 
sau în prima zi de Paşti. Voluntarii vor purta mască şi mă‑
nuşi de protecţie, precum şi ecuson nominal, semnat şi 
ştampilat de către fiecare parohie.

pentru a nu fi întreruptă tradiţia începută în anul 
2009, privind aducerea sfintei lumini de la ierusalim, 
mai ales în această perioadă în care speranţa şi lumina 
trebuie aduse în sufletele oamenilor greu încercaţi de 
izolare sau de boală, sfânta lumină va fi adusă de la 
ierusalim, sâmbătă, 18 aprilie 2020, spre seară şi va fi 
distribuită delegaţiilor eparhiilor la aeroportul inter-
naţional otopeni, care vor purta mască şi mănuşi de 
protecţie şi vor respect distanţa socială de 2 metri. cen-
trele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui lumina 
sfântă fiecărei parohii. Voluntarii din parohii, purtând 
mască, mănuşi şi ecuson, vor primi sfânta lumină şi o 
vor distribui doar la casele credincioșilor care o solici-
tă şi care o aşteaptă numai în faţa locuinţei, având în 
mână o candelă sau o lumânare.

rânduielile liturgice și tipiconale nu se modifică 
în această perioadă în care slujbele se săvârșesc doar 
de către slujitorii bisericești, fără participarea fizică a 
credincioşilor mireni. astfel, în Vinerea Mare (17 apri-
lie 2020), seara, după slujba prohodului domnului, 
biserica va fi înconjurată o singură dată de către slujitorii 
bisericești prezenţi, dar fără participarea credincioşilor mi‑
reni. 



† casian,  arhiepiscopul  dunării  de  Jos12

de asemenea, slujba învierii Domnului, la care 
anul acesta nu participă credincioşi mireni, va înce-
pe, potrivit tipicului, în afara lăcaşului de cult, la ora 
00.00 din noapte, deoarece învierea lui hristos este 
temelia învierii tuturor oamenilor. În acest sens, ime-
diat după chemarea Veniţi de primiţi lumină! şi cânta-
rea Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, se va citi sfânta 
Evanghelie, se rosteşte binecuvântarea „Slavă Sintei...“, 
după care clericii vor cânta de trei ori troparul Hristos a 
înviat!, se va cădi spre cele patru puncte cardinale şi se 
va rosti ectenia mare, apoi toţi clericii vor intra în biserică, 
pentru continuarea Canonului Învierii şi pentru săvârşirea 
Sfintei Liturghii. 

la ora 00.00 din noapte, în timp ce clopotele răsu-
nă la toate bisericile unde se săvârșește slujba învie-
rii, credincioșii mireni, având candelele aprinse, pot 
ieşi la ferestre şi balcoane sau în curţile caselor lor, 
adresându‑se unul către altul, de la distanţa de 2 m, 
cu salutul pascal Hristos a înviat! și răspunsul Ade-
vărat a înviat!, fără a deranja pe alţi vecini care nu 
doresc să participe la această sărbătoare.

 în prima zi de paşti, începând cu ora 6.00 di‑
mi neaţa, voluntarii din parohii vor putea oferi cre-
dincioşilor vârstnici şi bolnavi „paştile“, precum şi 
pachete cu daruri alimentare de paşti (ouă, cozonac, 
dulciuri etc.).

 tot în prima zi de paşti, slujba Vecerniei sau            
„A doua înviere“, se săvârşeşte în biserici, începând 
cu ora 12.00, dar fără participarea credincioşilor mi-
reni.
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prezentele Îndrumări completează recomandă-
rile cancelariei sfântului sinod din 22 martie 2020 
in titulate Noi măsuri privind slujbele și activităţile sociale 
bisericești. 

 orice act de indisciplină a clericilor (ierarhi, pre-
oţi şi diaconi) sau a credincioşilor mireni afectează 
negativ imaginea Bisericii în societate, deoarece, în 
timpul stării de urgenţă, toţi avem obligaţia de a res-
pecta dispoziţiile autorităţilor de stat, în caz contrar, 
vom suporta sancţiunile prevăzute de lege.

 să ne rugăm lui Dumnezeu, maicii Domnului 
şi tuturor sfinţilor ca starea aceasta de grea încercare 
cauzată de pandemia actuală să înceteze cât mai cu-
rând!

cancelaria sfântului sinod

Μiercuri, 8 aprilie 2020
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i.
„să  ne  lUminăm 
cU  prăznUireA“
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eVAnGheliA  înVierii
(matei XXViii, 1‑16)

În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când 
se lumina de ziua cea dintâi a săptămânii, au 

venit maria magdalena şi cealaltă marie să vadă mor-
mântul. şi iată s‑a făcut cutremur mare, căci îngerul 
Domnului, pogorându‑se din cer şi venind, a prăvălit 
piatra de la ușă şi şedea deasupra ei. şi înfăţişarea 
lui era luminoasă ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui, 
albă ca zăpada. De frica lui s‑au cutremurat cei care 
păzeau şi s‑au făcut ca morţi. iar îngerul răspunzând, 
a zis femeilor: Νu vă temeţi, căci ştiu că pe lisus cel 
răstignit căutaţi. nu este aici, căci s‑a sculat, precum 
a zis. Veniţi de vedeţi locul, unde a zăcut Domnul. 
Duceţi‑vă degrab și spuneţi ucenicilor săi că s‑a scu-
lat din morţi şi va merge mai înainte de voi în Ga-
lileea; acolo îl veţi vedea. iată, v‑am spus vouă. iar 
ele au plecat în grabă de la mormânt, și cu frică şi cu 
bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. 
Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată 
lisus le‑a întâmpinat și le‑a zis: Bucuraţi‑vă! iar ele, 
apropiindu‑se, au cuprins picioarele lui şi i s‑au în-
chinat. Atunci lisus le‑a zis: nu vă temeţi. Duceţi‑vă 
şi vestiţi fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo 
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mă vor vedea. iar când se duceau ele, iată unii din 
strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele 
întâmplate. Atunci ei, adunându‑se împreună cu bă-
trânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zi-
când: spuneţi că ucenicii lui, venind noaptea, l‑au 
furat pe când noi dormeam. Și dacă se va auzi aceasta 
la dregător, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă 
vă vom face. iar ei luând banii, au făcut precum au 
fost învăţaţi. şi s‑a răspândit vorba aceasta între iu-
dei până în ziua de astăzi.



Dar  din  dor  de  Sfintele  Paşti 19

Canonul  Învierii 
(fragmente)

ziua învierii, popoare, să ne luminăm! paștile 
Domnului, paștile! că din moarte la viaţă și 

de pe pământ la cer, hristos‑Dumnezeu ne‑a trecut 
pe noi, cei ce cântăm cântare de biruinţă.

Hristos a înviat din morți!

cerurile după cuviinţă să se veselească și pămân-
tul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea 
văzută și cea nevăzută; că hristos s‑a sculat, Bucuria 
cea veșnică.

Hristos a înviat din morți!

Veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă 
făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvo-
rât din mormântul lui hristos, întru care ne întărim.

Hristos a înviat din morți!

Acum toate s‑au umplut de lumină; și cerul și pă-
mântul și cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată 
făptura învierea lui hristos, întru care s‑a întărit.

Hristos a înviat din morți!

la dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu‑grăitorul 
Avacum să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul 
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cel purtător de lumină, grăind cu mare glas: „Astăzi 
este mântuirea lumii, că a înviat hristos, cel Atotpu-
ternic!“

Hristos a înviat din morți!

ca un mielușel de un an, cununa cea binecuvân-
tată de noi, hristos, de voie pentru toţi s‑a jertfit, 
paștile cele curăţitoare; și iarăși din mormânt a stră-
lucit nouă, frumos, soarele dreptăţii.

Hristos a înviat din morți!

să ne sculăm dis‑de‑dimineaţă și, în loc de mir, 
cântare să aducem stăpânului; și să vedem pe hris-
tos, soarele dreptăţii, tuturor viaţă răsărind.

Hristos a înviat din morți!

să ne apropiem, purtătorilor de lumină, de hristos, 
cel ce a ieșit din mormânt ca un miel; și să prăznuim, 
împreună cu cetele iubitoare de praznice, paștile lui 
Dumnezeu, cele mântuitoare.

Hristos a înviat din morți!

pogorâtu‑te‑ai întru cele mai de jos ale pământu-
lui și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care ţineau 
pe cei legaţi, hristoase; iar a treia zi, ca și iona din 
chit, ai înviat din mormânt.

Hristos a înviat din morți!

mântuitorul meu, Jertfa cea vie și nejertfită, ca un 
Dumnezeu, pe tine însuţi de voie aducându‑te ta-
tălui, ai sculat pe Adam cu tot neamul înviind din 
mormânt.
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Hristos a înviat din morți!

cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându‑se 
om, pătimește ca un muritor; și prin patimă pe cel 
muritor îl îmbrăcă în podoaba nestricăciunii, cel 
unul binecuvântat, Dumnezeul părinţilor noștri, și 
preaslăvit.

Hristos a înviat din morți!

prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului 
și începătura altei vieţii veșnice; și săltând, lăudăm 
pe pricinuitorul, cel unul binecuvântat, Dumnezeul 
părinţilor, și preaslăvit.

Hristos a înviat din morți!

Această aleasă și sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, 
împărăteasă și doamnă, praznic al praznicelor este și 
sărbătoare a sărbătorilor, în care binecuvântam pe 
hristos în veci.

Hristos a înviat din morți!

Veniţi, din rodul cel nou al viţei, al dumnezeieștii 
veselii, în ziua cea vestită a învierii, împărăţiei lui 
hristos să ne împărtășim, lăudându‑l pe Dânsul ca 
pe un Dumnezeu, în veci.

Hristos a înviat din morți!

ridică împrejur ochii tăi, sioane, și vezi, că iată, 
au venit la tine fiii tăi, ca niște făclii de Dumnezeu la-
minate, de la apus și de la miazănoapte, și de la mare 
și de la răsărit, întru tine binecuvântând pe hristos 
în veci.
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Hristos a înviat din morți!

luminează‑te, luminează‑te, noule ierusalime, că 
slava Domnului peste tine a răsărit. săltă acum și te 
bucură, sioane! iar tu, curată născătoare de Dumne-
zeu, veselește‑te întru învierea celui născut al tău.

Hristos a înviat din morți!

o, dumnezeiescul! o, iubitul! o, preadulcele tău 
glas! căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat, până la 
sfârșitul veacului, hristoase. pe care întărire de nă-
dejde, credincioșii avându‑te, ne bucurăm.

Hristos a înviat din morți!

o, paștile cele mari și preasfinţite, hristoase! o, 
înţelepciunea și cuvântul și puterea lui Dumnezeu. 
Dă‑ne nouă să ne împărtășim cu tine, mai adevărat, 
în ziua ce neînserată a împărăţiei tale.



Dar  din  dor  de  Sfintele  Paşti 23

cUVânt  De  înVăţătUră 
Al  celUi  între  sfinţi  părintelUi

 nostrU  ioAn  GUră  De  AUr,
arHiepisCopul  

Constantinopolului, 
în  sfântA  şi  lUminAtA  zi 

A  slăVitei  şi  mântUitoArei
 Învieri  a  lui  Hristos,  

DUmnezeUl  nostrU

De este cineva binecredincios şi iubitor de 
Dumnezeu, să se bucure de acest praznic 

frumos şi luminat. De este cineva slugă înţeleaptă, 
să intre, bucurându‑se, întru bucuria Domnului 
său. De s‑a ostenit cineva postind, să‑şi ia acum 
răsplata. De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să‑şi 
primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva 
după ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască. 
De a ajuns cineva după ceasul al şaselea, să nu se 
îndoiască, nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit. 
De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se 
apropie, nicidecum îndoindu‑se. De a ajuns cineva 
abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din 
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pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul, primeşte 
pe cel de pe urmă ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe 
cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat 
din ceasul dintâi; şi pe cel de pe urmă miluieşte, şi 
pe cel dintâi mângâie; şi aceluia plăteşte, şi acestuia 
dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gândul îl ţine în 
seamă, şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă.

pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului 
nostru; şi cei dintâi, şi cei de al doilea, luaţi plata. 
Bogaţii şi săracii împreună bucuraţi‑vă. cei ce v‑aţi 
înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua. cei ce aţi postit 
şi cei ce n‑aţi postit, veseliţi‑vă astăzi. masa este 
plină, ospătaţi‑vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să 
nu iasă flămând. Gustaţi toţi din ospăţul credinţei; 
împărtăşiţi‑vă toţi din bogăţia bunătăţii. să nu se 
plângă nimeni de lipsă, că s‑a arătat împărăţia cea de 
obşte. nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din 
mormânt iertare a răsărit. nimeni să nu se teamă de 
moarte, că ne‑a izbăvit pe noi moartea mântuitorului; 
a stins‑o pe ea cel ce a fost ţinut de ea. prădat‑a iadul 
cel ce s‑a pogorât în iad; umplutu‑l‑a de amărăciune, 
fiindcă a gustat din trupul lui. şi aceasta mai înainte 
înţelegând‑o isaia, a strigat: iadul, zice, s‑a amărât, 
întâmpinându‑te pe tine jos: amărâtu‑s‑a că s‑a 
stricat. s‑a amărât, că a fost batjocorit; s‑a amărât, că 
a fost omorât; s‑a amărât, că s‑a surpat; s‑a amărât, că 
a fost legat. A primit un trup şi de Dumnezeu a fost 
lovit. A primit pământ şi s‑a întâlnit cu cerul. A primit 
ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde‑ţi 
este, moarte, boldul? Unde‑ţi este, iadule, biruinţa? 
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înviat‑a hristos şi tu ai fost nimicit. sculatu‑s‑a 
hristos şi au căzut diavolii. înviat‑a hristos şi se 
bucură îngerii. înviat‑a hristos şi viaţa stăpâneşte. 
înviat‑a hristos şi nici un mort nu este în groapă; 
că hristos, sculându‑se din morţi, începătură celor 
adormiţi s‑a făcut. lui se cuvine slava şi stăpânirea 
în vecii vecilor. Amin.
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Învierea  DoMnului 
–  izVorUl  sănătăţii  noAstre

„Nu vă temeţi“, „Bucura‑
ţi‑vă“, de Învierea Domnului!

(Matei XXViii,  5;  9; 10)

Învierea Mântuitorului este taina vieţii veşnice 
mai puternică decât moartea, pentru că El, cu 

propria moarte, pe care a „gustat-o“ în sfântul său 
trup, a biruit-o, a omorât-o, a nimicit-o.

aceasta nu este doar o afirmaţie din învăţătura 
noastră de credinţă, ci este o mărturisire a ei, precum 
ne încredinţează şi ne adevereşte sfântul apostol pa-
vel: „iar dacă hristos n-a înviat, zadarnică este credin-
ța voastră, sunteţi încă în păcatele voastre; (...) iar dacă 
nădăjduim în hristos numai în viaţa aceasta, suntem 
mai de plâns decât toţi oamenii. Dar acum Hristos a 
înviat din morți, fiind începătură celor adormiţi; (...) 
căci precum în adam toţi mor, aşa şi în Hristos toți 
vor învia“ (i corinteni XV, 17; 19; 20; 22).

aşadar, cu toată Biserica dreptmăritoare, noi, 
creştinii, credincioşi marelui adevăr al vieţii veşnice, 

* cuvânt pastoral la praznicul Învierii domnului, 2020.
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prăznuim, duhovniceşte, de paşti, cu bucurie, cu spe-
ranţă, în comuniune, în solidaritate şi luminoşi, „omo-
rârea morţii, sfărâmarea iadului şi învierea altei vieţi 
veşnice“1. 

Mai mult, prin moartea şi Învierea sa, Mântuitorul 
l-a ridicat din stricăciune pe strămoşul neamului ome-
nesc, adam, precum arată vechea cântare pascală: „Cu 
trupul adormind, ca un muritor, Împărate şi Doamne, a tre‑
ia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând şi moartea 
pierzând‑o, Paştile nestricăciunii, lumii de mântuire“2. 

sfântul ioan Gură de aur preamăreşte puterea Învi-
erii în trupul domnului, arătându-ne lămurit şi convin-
gător nimicirea morţii şi a puterii ei asupra noastră, a 
celor muritori. comentând cunoscutul text al sfântului 
apostol pavel din Epistola i către corinteni: „Unde îţi 
este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?“ 
(i corinteni XV, 55), el exclamă cu tărie: „te‑ai dus, te‑ai 
prăpădit, ai pierit cu totul şi degeaba ai mai făcut toate 
cele dinainte. căci nu numai că i‑a luat armele ce le 
avea (moartea), nu numai că a biruit‑o, ci încă a şi nimi-
cit‑o şi a adus‑o la aceea că nu mai înseamnă nimic“3.

una este o biruinţă într-o bătălie crâncenă, cu ad-
versarul, cu toată înzestrarea şi tactica sa şi cu totul alta 

1. stihiră în cântarea a 7-a din canonul Învierii, în: Slujba Învi‑
erii, Editura institutului Biblic şi de Misiune ortodoxă, Bucureşti, 2010,           
p. 37. 

2. luminânda sfintei Învieri, în: Slujba Învierii, Editura institutului 
Biblic şi de Misiune ortodoxă, Bucureşti, 2010, p. 41. 

3. sf. ioan Gură de aur, Comentariile sau tâlcuirile Epistolei întâi 
către Corinteni, omilia Xlii, Editura trinitas, iaşi, 2007, pp. 455-456. 
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este distrugerea totală a armatei şi a dotării acestuia. 
de aceeea, Învierea domnului nu este numai cea mai 
mare sărbătoare a sărbătorilor, ci este biruinţa Mân-
tuitorului hristos asupra duşmanului celui din urmă, 
moartea. de frica şi de puterea ei au fost legaţi toţi ur-
maşii lui adam. din suferinţa cauzată de moarte ne-a 
slobozit domnul, prin Învierea sa: „Cel ce crede în Mine, 
viu va fi, de va şi muri“ (ioan Xi, 25). această convingere 
a pătruns în credinţa noastră din generaţie în genera-
ţie, bucurându-ne că „iadul s-a golit“ şi „viaţa stăpâ-
neşte“. concret, noi mărturisim, între sfintele paşti şi 
Înălţarea domnului, domnia luminii Vieţii, aprinsă în 
„candela“ inimilor, în sufletele şi-n manifestările noas-
tre. aşa înţelegem mai profund, mai adevărat, cum 
astăzi prăznuim, în bucurie duhovnicească, lumina 
vieţii veşnice, pe hristos domnul, care este începătură 
sau pârgă a propriei noastre învieri, precum ne învaţă 
sfântul ioan Gură de aur: „Murind pentru păcatele noas‑
tre, El S‑a sculat din morţi, că este pârgă (începătură) a celor 
adormiţi. Căci pârga cui ar putea fi pârgă, dacă nu a celor 
sculaţi din morţi? Pentru ce a mai luat trup omenesc, dacă 
nu urma a învia acel trup?“4 

atunci, dacă trupul nostru, duhovniceşte, este tai-
nic parte din trupul domnului înviat, „apoi negreşit că 
şi trupul (nostru) va urma Capului“, care este hristos5. 

4. sf. ioan Gură de aur, Comentariile sau tâlcuirile Epistolei întâi 
către Corinteni, omilia XXXiX..., p. 419.

5. sf. ioan Gură de aur, Comentariile sau tâlcuirile Epistolei întâi 
către Corinteni, omilia XVii..., p. 174.
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aceste înţelesuri sfinte şi folositoare nouă, tuturor, 
au valoare de medicament puternic şi vindecător de 
frica morţii, în care eram ţinuţi (Evrei ii, 15), pentru 
întărirea în credinţă şi, mai ales, pentru luminarea din 
întunericul încercărilor recente, cauzate de suferinţa 
unei boli aducătoare uneori, din nefericire, chiar de 
moarte, în timpul şi în spaţiul răscumpărat de hristos 
prin Învierea sa.

totuşi, prin credinţă puternică şi întăriţi de domnul 
înviat din morţi, ne adunăm puterile şi ne manifestăm 
bucuria, ştiind că moartea este o trecere dintr-o etapă a 
vieţii noastre către cea eternă.

cât suntem în trup, frica de boală şi de moarte se 
manifestă totuşi mai cu seamă în încercările la care 
suntem cu toţii supuşi. de aceasta n-au fost scutiţi nici 
sfinţii apostoli şi nici puţinele persoane credincioase 
care l-au urmat pe domnul până la cruce şi la aşe-
zarea în mormânt. piatra grea de pe uşa mormântu-
lui le-a apăsat puternic sufletele... de asemenea, teama 
de necunoscut a închis, chiar dincolo de uşile încuiate, 
sufletele sfinţilor apostoli: „...şi uşile fiind încuiate unde 
erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat 
în mijloc şi le‑a zis: «Pace vouă!»“ (ioan XX, 19). la rân-
dul lor, purtătoarele de aromate, Maria Magdalena şi 
cealaltă Marie, venind la mormânt, au trăit frica mare 
a cutremurului, când au văzut pe îngerul domnului 
coborând din cer, care le-a zis „Nu vă temeți, că ştiu că 
pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; ci s‑a sculat 
precum a zis“ (Matei XXViii, 5-6).
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Însuşi domnul, pe când mergeau ele, le-a întâm-
pinat, zicându-le „Bucuraţi‑vă!“, iar ele i-au cuprins 
picioarele lui şi „i s‑au închinat“ (Matei XXViii, 9), 
domnul confirmând chemarea îngerului: „nu vă te-
meţi“ (Matei XXViii, 10).

Şi nouă ne actualizează bucuria, la Înviere în Anul 
Domnului 2020 hristos-domnul, în Evanghelia sa, în 
care este prezentă persoana sa, în chip viu, dar şi lucra-
rea unei minunate mutaţii pentru sufletele noastre: de 
la teamă la starea de pace lăuntrică, de încredinţare a 
biruinţei morţii şi de proclamare a puterii vindecă-
toare a vieţii. învierea este, aşadar, început al trecerii 
de la teama de moarte, fie ea cauzată în zilele noastre 
şi de un virus necunoscut, la bucuria vieţii cea fără de 
sfârşit, căci „fie de trăim, fie de murim, ai Domnului sun‑
tem!“ (romani XiV, 8).

aceste realităţi trăite de noi toţi în comuniune, mari 
mulţimi cu făcliile în mâini la Înviere, anul acesta ne gă-
sesc tot uniţi, dar de la o necesară şi pasageră distanţă 
fizică, unii de alţii, slujitorii, în biserici, iar dumneavoas-
tră, fraţi şi surori, în casele personale. Şi această stare 
este relatată la Înviere de sfântul ioan Evanghelistul. El 
ne prezintă prima întâlnire, faţă către faţă, a domnu-
lui slavei, iisus hristos, în dimineaţa Învierii, cu sfân-
ta Mironosiţă Maria Magdalena, totuşi, la o oarecare 
distanţă. Emoţionată, printre lacrimi, ea l-a confundat 
pe domnul cu un grădinar. Grădinarul raiului, iisus 
hristos, arată lumina Vieţii Veşnice. Maria nu avea de 
unde să ştie, însă, că şi ea va fi o lucrătoare în Grădina 
Învierii! domnul a strigat-o pe nume: „Marie!“, şi a în-
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trebat-o de ce plângea? Evident, ea Îl plângea pe dom-
nul! dar El, înviat din morţi n-a mai îngăduit plânsul, 
deoarece plânsul este posibil doar în durerea pentru 
moartea disperată, fără credinţa în hristos. prin Învie-
rea domnului, moartea este nimicită, viaţa stăpâneşte, 
iar raporturile dintre fiii Învierii sunt şi ele luminoase 
şi pline de pacea şi bucuria vieţii. Maria, de bucurie 
la întâlnirea cu domnul Înviat, cu ardoare a dorit să 
se apropie de El. Însă domnul a oprit-o, întrucât El a 
spus: „Încă nu m‑am suit la Tatăl Meu“. a oprit-o, „nu 
te atinge de Mine!“ (ioan XX, 17-18). nu era un refuz al 
domnului, ci chemare la o pregătire aparte a Mariei, 
la aşteptarea puterii duhovniceşti a harului sfântului 
duh, cel ce este „pretutindenea“ şi vine să se sălăşlu-
iască „întru noi“.

aparenta interdicţie a apropierii noastre umane de 
sfintele paşti, acum, este tot o chemare protectoare a 
vieţii la o înţelegere mai profundă a comunicării tai-
nice, sufleteşti, cu hristos Domnul, pentru a ne pre-
găti unii dintre noi şi de invitarea sa, în casa sufle-
tului, prin sfânta taină a împărtăşaniei. ceilalţi ne 
mulţumim de primirea luminii sale şi prezenţa sa 
duhovnicească în inimile noastre! este o mutaţie de 
la apropierea fizică la cea duhovnicească!

Înţelegem, fraţilor şi surorilor, mai ales astăzi, la 
sfintele paşti, că acest mesaj tainic, pe care ni-l trimite 
acasă sfânta noastră Biserică, din iubire sinceră faţă de 
fiii şi fiicele ei, din prelungirea darului Învierii Mân-
tuitorului în starea de epidemie, este o încercare, cu 
siguranţă trecătoare, dar reală şi contagioasă. a nu ne 
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atinge fizic unii cu alţii, precum ne spun cu temei me-
dicii trupului este o măsură dureroasă, pe moment, 
nemaiîntâlnită la noi în ultimul secol, şi nici în lume! 
izolarea aceasta doar trupească, temporară, pentru 
protecţia noastră, a fost convertită însă înţelept, du-
hovniceşte, într-o apropiere spirituală mai profundă, 
în cadrul familiilor reunite prin rugăciuni, lecturi spi-
rituale ori culturale, ziditoare de speranţă şi lumină-
toare în faţa atâtor îngrijorări, fireşti şi înspăimântări 
trecătoare.

atât cât a fost posibil, respectând normele stabilite 
de cei îndreptăţiţi să vegheze la sănătatea noastră, pre-
oţii au urmat calea unei medicini de suflet. la chema-
rea domnului, a Bisericii şi a credincioşilor noştri, am 
reuşit nu numai să depăşim apropierea fizică şi să ne 
unim, atât cât a fost posibil, şi prin mijloacele ce ne stau 
la îndemână, de la suflet la suflet şi, poate, am unit, prin 
milostivirea lui dumnezeu, rugăciunea cu filantropia, 
din dorinţa sinceră de a nu face şi noi, creştinii, ziduri 
artificiale între păstorii duhovniceşti şi fiii sufleteşti.

astfel, în locul bisericilor pline de credincioşi şi a 
mulţimilor primitoare de lumină pascală, contemplăm 
duhovniceşte lumina din sufletele devenite „cande-
le“ luminoase, iar casele dumneavoastră le vedem lu-
minate ca pe nişte biserici!

nu găsim suficiente cuvinte, iubiţilor, pentru a ex-
prima pe deplin valoarea şi binefacerea comunicării în 
cele sacre şi-n cele profilactice concrete, a îndemnuri-
lor la faptele iubirii milostive, pe timp de epidemie, în 
primul rând, graţie radioului şi televiziunii trinitas şi 
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cotidianului „Ziarul lumina“ ale patriarhiei române. 
Zilnic, 24 din 24 de ore, repet, în timp de izolare şi pen-
tru producătorii emisiunilor religioase, suntem invitaţi 
la comuniune, la apropiere! 

de duhul sfânt a fost inspirat preafericitul părin-
te patriarh daniel, când, deodată cu întronizarea sa în 
catedrala patriarhală, a iniţiat programul de comuni-
care, pe verticală cu dumnezeu şi pe orizontală cu noi, 
toţi creştinii. prin credinţă, prin slujire liturgică şi prin 
faptă milostivă, de la suflet la suflet, de la frate la frate 
şi de la altarul lui hristos la „altarul“ aproapelui, pen-
tru toţi românii din ţară şi din lume, aceste realităţi ne 
unesc şi ne întăresc! 

comunicarea aducătoare de comuniune, sub inspi-
raţia şi harul preasfintei treimi şi lucrarea ce se naşte 
din cuvântul sfânt, întreţinute de „apostolii“ lui hristos, 
slujitori şi credincioşi, „de la vlădică până la opincă“, 
devin astăzi o convertire miraculoasă a „virtualului“ 
la virtute! cu hristos, prin credincioşi, din Biserică, în 
casele creştinilor şi-n sufletele lor! de nenumărate ori 
ne-au deschis braţele iubitoare spre autentica menire 
a noastră, filantropia. Aceasta este măsura credinţei 
noastre, filantropia!

cum am putea, astăzi, mulţumi, din inimă, tuturor 
slujitorilor sfintelor altare, de la mănăstirile şi parohiile 
din eparhia noastră, pentru smerenia rugăciunii tăcute 
ori singulare, dătătoare de tainica unire cu credincioşii, 
nevoiţi să rămână la casele lor? lucrarea liturgică n‑a 
fost oprită, cu toate că şi preoţii sunt şi ei oameni! Au 
biruit cu hristos şi din iubire sinceră faţă de popor! 
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Asemenea dumneavoastră, credincioşii v‑aţi unit cu 
noi, real şi tainic, în rugăciuni, iar tehnologia moder-
nă a devenit „far luminos“ al pacificării de la distan-
ţă, printr‑o mare apropiere sufletească! „podul“ filan-
tropic de fapte izvorât din iubire n‑a fost slăbit tot 
postul mare. oameni de presă, voluntari, autorităţi, 
toţi au săvârşit cu o mare disponibilitate „liturghia 
fratelui“, ajutorarea celui izolat trupeşte, recuperat şi 
el prin semnele iubirii milostive şi generoase. preoţii, 
doctori ai sufletelor, s‑au unit firesc în slujirea pentru 
sănătatea poporului, cu eroii autentici ai salvării din 
epidemie, medicii, asistenţii medicali şi atâţia dona-
tori şi voluntari ai sănătăţii, „îngerii“ vestitori ai vie-
ţii mai puternice decât frica de moarte, de boală şi de 
izolare temporară, care, sperăm, să fie cât mai scurtă.

trecem, cu toţii, de sfintele paşti, de la teama jus-
tificată medical, dar nu şi spiritual, deoarece puterea 
credinţei în Învierea Mântuitorului ne aduce şi „medi-
camentul“ curajului de a ne purta crucea, acum lumi-
nată şi dăruitoare de bucurie, „căci, iată, a venit prin 
cruce bucurie la toată lumea!“ 

cât de mult doresc din inimă să vă rog, în sfânta 
Zi de Înviere, iubiţii mei fraţi, slujitori şi dragi credin-
cioşi şi credincioase, „să ne luminăm cu prăznuirea“! 
real, autentic! să-l chemăm pe Mântuitorul să ne cer-
ceteze de sus, cu puterea sa cerească, sufletele, inimile, 
viaţa şi casa!

Învie, doamne, în noi şi între noi, aici şi pretutin-
deni, în lumea aceasta oarecum tristă şi cu oameni 
izolaţi fizic în casele lor, darul sfânt al vieţii, de sănă-
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tate! Aceste scumpe valori, viaţa şi sănătatea, sunt co-
mori şi tezaure sigure şi nepieritoare! omul sănătos 
este omul învierii, al vieţii tihnite şi liniştite.

dăruieşte-ne, Mântuitorule, sănătate sufletească şi 
mare grijă, clipă de clipă, cu responsabilitate sporită, 
pentru sănătatea trupească a tuturor, urmând toate 
sfaturile cerute de cei rânduiţi! scurtează, Doamne, 
timpul epidemiei!

să fiţi sănătoşi! să fiţi buni! să fiţi iertători şi milos-
tivi!

Vă rog şi iar vă rog, daţi-ne cele mai mari daruri de 
sfintele paşti: ştiri despre sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor creştinilor de la dunărea de Jos, din românia, 
şi din întreaga lume!

Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
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ii.
să  ne  rUGăm 

pentrU  sănătAte
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„Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi 
pe el l‑a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este lea‑
cul şi de la rege va lua dar. Ştiinţa doctorului va înălţa 
capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat. Domnul 
a zidit din pământ leacurile, şi omul înţelept nu se va 
scârbi de ele. Au nu din lemn s‑a îndulcit apa, ca să se 
cunoască puterea Lui? Şi El a dat oamenilor ştiinţă, ca 
să Se mărească întru leacurile Sale cele minunate. Cu 
acestea tămăduieşte şi ridică durerea; spiţerul cu aces‑
tea va face alifiile. Nu este sfârşit lucrurilor Domnului 
şi pace de la El este peste faţa pământului. Fiule! În 
boala ta nu fi nebăgător de seamă; ci te roagă Domnului 
şi El te va tămădui. Depărtează păcatul şi întinde mâi‑
nile spre faptele drepte şi de tot păcatul curăţeşte inima 
ta. Dă miros cu bună mireasmă şi pomenire de făină de 
grâu şi junghie jertfe grase, pe cât te ajută puterile. Şi 
doctorului dă‑i loc că şi pe el l‑a făcut Domnul şi să nu 
se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă. Că este 
vreme când şi în mâinile lui este miros de bună mireas‑
mă. Că şi el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă şi 
sănătate spre viaţă“.

(Înţelepciunea lui isus, fiul lui sirah 
XXXViii, 1-14)



† casian,  arhiepiscopul  dunării  de  Jos40



Dar  din  dor  de  Sfintele  Paşti 41

pericope  eVAnGhelice
Care  CuprinD  

VinDecări  De  BolnAVi  
şi  înVieri  Din  morţi,

săVârşite  De  mântUitorUl 
iisus  Hristos

 

VinDecAreA  slUGii  sUtAȘUlUi 
(matei Viii, 5‑13)

pe când intra în capernaum, s‑a apropiat de el 
un sutaş, rugându‑l şi zicând: Doamne, sluga 

mea zace în casă, slăbănog, chinuindu‑se cumplit. şi 
i‑a zis iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răs-
punzând, i‑a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri 
sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va 
vindeca sluga mea. că şi eu sunt om sub stăpânirea 
altora şi am sub mine ostaşi şi‑i spun acestuia: Du‑te, 
şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: 
fă aceasta, şi face. Auzind, iisus s‑a minunat şi a zis 
celor ce veneau după el: Adevărat grăiesc vouă: la ni-
meni, în israel, n‑am găsit atâta credinţă. şi zic vouă 
că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la 
masă cu Avraam, cu isaac şi cu iacov în împărăţia ce-
rurilor. iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul 
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cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea 
dinţilor. şi a zis iisus sutaşului: Du‑te, fie ţie după 
cum ai crezut. şi s‑a însănătoşit sluga lui în ceasul 
acela. 

vinDeCarea  soaCrei  lui  petru 
(matei Viii, 14‑23)

şi venind iisus în casa lui petru, a văzut pe soa-
cra acestuia zăcând, cuprinsă de friguri. şi s‑a 

atins de mâna ei şi au lăsat‑o frigurile, iar ea s‑a sculat 
şi îi slujea lui. făcându‑se seară, au adus la el mulţi 
demonizaţi şi a scos duhurile numai prin cuvânt şi pe 
toţi cei bolnavi i‑a vindecat, ca să se împlinească ceea 
ce s‑a spus prin isaia prorocul, care zice: Acesta nepu-
tinţele noastre a luat şi bolile noastre le‑a purtat. şi 
văzând iisus mulţime împrejurul lui, a poruncit uce-
nicilor să treacă de cealaltă parte a mării. şi apropi-
indu‑se un cărturar, i‑a zis: învăţătorule, te voi urma 
oriunde vei merge. Dar iisus i‑a răspuns: Vulpile au 
vizuini şi păsările cerului cuiburi; fiul omului însă 
nu are unde să‑şi plece capul. Un altul dintre ucenici 
i‑a zis: Doamne, dă‑mi voie întâi să mă duc şi să în-
grop pe tatăl meu. iar iisus  i‑a zis: Vino după mine 
şi lasă morţii să‑şi îngroape morţii lor. Și, intrând el 
în corabie, ucenicii lui l‑au urmat.
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 vinDeCarea  
celor  Doi  DemonizAţi 

Din  ţinUtUl  GADArenilor 
(matei Viii, 28‑34)

 şi trecând el dincolo, în ţinutul Gadarenilor, l‑au 
întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din mormin-
te, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe 
calea aceea. şi iată, au început să strige şi să zică: ce 
ai tu cu noi, iisuse, fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici 
mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Departe de 
ei era o turmă mare de porci, păscând. iar demonii îl 
rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, trimite‑ne în turma 
de porci. şi el le‑a zis: Duceţi‑vă. iar ei, ieşind, s‑au 
dus în turma de porci. şi iată, toată turma s‑a aruncat 
de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. iar păzitorii au 
fugit şi, ducându‑se în cetate, au spus toate cele în-
tâmplate cu demonizaţii. şi iată toată cetatea a ieşit 
în întâmpinarea lui iisus şi, văzându‑l, l‑au rugat să 
treacă din hotarele lor.

chemAreA  VAmeşUlUi  mAtei 
(matei iX, 9‑13)

În vremea aceea, trecând, iisus a văzut pe un om 
care şedea la vamă, cu numele matei, şi i‑a zis 

acestuia: Vino după mine. Deci, ridicându‑se, a mers 
după el. iar, pe când şedea iisus la masă, în casă, iată, 
mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la masă 
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împreună cu iisus şi cu ucenicii lui. şi, văzând, fari-
seii, au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învăţătorul 
vostru cu vameşii şi cu păcătoşii? iar iisus auzind, a 
zis: nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. 
Dar, mergând, învăţaţi ce înseamnă: milă voiesc, iar 
nu jertfă; că n‑am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei 
păcătoşi la pocăinţă.

vinDeCarea  
A  Doi  orBi  Și  A  UnUi  mUt, 

În  CapernauM 
(matei iX, 27‑35)

p lecând iisus de acolo, doi orbi se ţineau după 
el, strigând şi zicând: miluieşte‑ne pe noi, fi-

ule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la 
el orbii şi iisus i‑a întrebat: credeţi că pot să fac eu 
aceasta? zis‑au lui: Da, Doamne! Atunci s‑a atins de 
ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! şi 
s‑au deschis ochii lor. iar iisus le‑a poruncit cu aspri-
me, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. iar ei, ieşind, 
l‑au vestit în tot ţinutul acela. şi plecând ei, iată au 
adus la el un om mut, având demon. şi fiind scos de-
monul, mutul a grăit. iar mulţimile se minunau zi-
când: niciodată nu s‑a arătat aşa în israel. Dar fariseii 
ziceau: cu domnul demonilor scoate pe demoni. şi 
iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în si-
nagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi 
vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.
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chemAreA  Și  trimitereA 
Apostolilor  lA  propoVăDUire 

(matei X, 1; 5‑8)

Chemând la sine pe cei doisprezece ucenici ai 
săi, iisus le‑a dat lor putere asupra duhuri-

lor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască 
orice boală şi orice neputinţă. pe aceşti doisprezece 
i‑a trimis iisus, poruncindu‑le lor şi zicând: în calea 
păgânilor să nu mergeţi şi în cetate de samarineni să 
nu intraţi; ci mai degrabă mergeţi către oile cele pier-
dute ale casei lui israel. şi mergând, propovăduiţi, 
zicând: s‑a apropiat împărăţia cerurilor. tămăduiţi 
pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe 
cei leproşi, scoateţi afară pe demoni; în dar aţi luat, 
în dar să daţi.

         

vinDeCarea 
fiiCei  feMeii  CanaanenCe 

(matei XV, 21‑28)

În vremea aceea, a venit iisus prin părţile tiru-
lui şi ale sidonului. şi, iată, o femeie cananei-

ancă din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: milu-
ieşte‑mă, Doamne, fiul lui David! fiica mea este rău 
chinuită de diavol. iisus însă nu i‑a răspuns niciun 
cuvânt; dar apropiindu‑se, ucenicii lui îl rugau, zi-
când: Dă‑i drumul, că strigă în urma noastră. iar el, 
răspunzând, a zis: nu sunt trimis decât către oile cele 
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pierdute ale casei lui israel. iar ea, venind, s‑a închi-
nat lui, zicând: Doamne, ajută‑mă! el însă, răspun-
zând, i‑a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor şi s‑o 
arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii 
mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpâ-
nilor lor. Atunci, răspunzând, iisus i‑a zis: o, femeie, 
mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti! şi s‑a 
tămăduit fiica ei din ceasul acela.

           

vinDeCarea  lunatiCului 
(matei XVii, 14‑21)

şi mergând ei spre mulţime, s‑a apropiat de 
el un om, căzându‑i în genunchi şi zicând: 

Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pă-
timeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. 
şi l‑am dus la ucenicii tăi şi n‑au putut să‑l vindece. 
iar iisus, răspunzând, a zis: o, neam necredincios şi 
îndărătnic, până când voi fi cu voi? până când vă voi 
suferi pe voi? Aduceţi‑l aici la mine. şi iisus l‑a certat 
şi demonul a ieşit din el şi copilul s‑a vindecat din 
ceasul acela. Atunci, apropiindu‑se ucenicii de iisus, 
i‑au zis de o parte: De ce noi n‑am putut să‑l scoatem? 
iar iisus le‑a răspuns: pentru puţina voastră credinţă. 
căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în 
voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui aces-
tuia: mută‑te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic 
nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni 
nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.
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vinDeCarea 
slăBănoGUlUi  Din  cApernAUm 

(marcu ii, 1‑12)

şi intrând iarăşi în capernaum, după câteva 
zile s‑a auzit că este în casă. şi îndată s‑au 

adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, 
şi le grăia lor cuvântul. şi au venit la el, aducând un 
slăbănog, pe care‑l purtau patru inşi. şi neputând ei, 
din pricina mulţimii, să se apropie de el, au desfăcut 
acoperişul casei unde era iisus şi, prin spărtură, au 
lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. şi văzând 
iisus credinţa lor, i‑a zis slăbănogului: fiule, iertate 
îţi sunt păcatele tale! şi erau acolo unii dintre cărtu-
rari, care şedeau şi cugetau în inimile lor: pentru ce 
vorbeşte Acesta astfel? el huleşte. cine poate să ierte 
păcatele, fără numai unul Dumnezeu? şi îndată cu-
noscând iisus, cu duhul lui, că aşa cugetau ei în sine, 
le‑a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? 
ce este mai uşor a zice slăbănogului: iertate îţi sunt 
păcatele, sau a zice: scoală‑te, ia‑ţi patul tău şi umblă? 
Dar, ca să ştiţi că putere are fiul omului a ierta păca-
tele pe pământ, a zis slăbănogului: zic ţie: scoală‑te, 
ia‑ţi patul tău şi mergi la casa ta. şi s‑a sculat îndată 
şi, luându‑şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau 
toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Aseme-
nea lucruri n‑am văzut niciodată.
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VinDecAreA  UnUi  orB 
în  BetsAiDA 

(marcu Viii, 22‑26)

şi au venit la Betsaida. şi au adus la el un orb 
şi l‑au rugat să se atingă de el. şi luând pe orb 

de mână, l‑a scos afară din sat şi, scuipând în ochii lui 
şi punându‑şi mâinile peste el, l‑a întrebat dacă vede 
ceva. şi el, ridicându‑şi ochii a zis: zăresc oamenii; îi 
văd ca pe nişte copaci umblând. După aceea a pus ia-
răşi  mâinile pe ochii lui şi el a văzut bine şi s‑a în-
dreptat, căci vedea toate lămurit. şi l‑a trimis la casa sa, 
zicându‑i: să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat. 

VinDecAreA  orBUlUi  BArtimeU 
(marcu X, 46‑51)

şi au venit în ierihon. şi ieşind din ierihon, el 
şi ucenicii lui şi mulţime mare, Bartimeu, or-

bul, fiul lui timeu, şedea pe marginea drumului. şi, 
auzind că este iisus nazarineanul, a început să strige 
şi să zică: iisuse, fiul lui favid, miluieşte‑mă! şi mulţi 
îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga:             
fiule al lui David, miluieşte‑mă! şi iisus, oprindu‑se, 
a zis: chemaţi‑l! şi l‑au chemat pe orb, zicându‑i: în-
drăzneşte, scoală‑te! te cheamă! iar orbul, lepădând 
haina de pe el, a sărit în picioare şi a venit la iisus. şi 
l‑a întrebat iisus, zicându‑i: ce voieşti să‑ţi fac? iar 
orbul i‑a răspuns: învăţătorule, să văd iarăşi. iar iisus 
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i‑a zis: mergi, credinţa ta te‑a mântuit. şi îndată a vă-
zut şi urma lui iisus pe cale.

              

vinDeCarea  unui  lepros 
(luca V, 12‑15)

şi pe când erau într‑una din cetăţi, iată un om 
plin de lepră; văzând pe iisus, a căzut cu faţa 

la pământ şi i s‑a rugat, zicând: Doamne, dacă voieşti, 
poţi să mă curăţeşti. şi întinzând el mâna, s‑a atins 
de lepros, zicând: Voiesc, fii curăţat! şi îndată s‑a dus 
lepra de pe el. iar iisus i‑a poruncit să nu spună ni-
mănui, ci, mergând, arată‑te preotului şi, pentru cu-
răţirea ta, du jertfă, precum a orânduit moise, spre 
mărturie lor. Dar şi mai mult străbătea vorba despre  
el şi mulţimi multe se adunau, ca să asculte şi să se 
vindece de bolile lor.

vinDeCarea 
UnUi  om  cU  mânA  UscAtă 

(luca Vi, 6‑10)

iar în altă sâmbătă, a intrat el în sinagogă şi în-
văţa. şi era acolo un om a cărui mână dreaptă 

era uscată. Dar cărturarii şi fariseii îl pândeau de‑l 
va vindeca sâmbăta, ca să‑i găsească vină. însă el ştia 
gândurile lor şi a zis omului care avea mâna uscată: 
scoală‑te şi stai la mijloc. el s‑a sculat şi a stat. Atunci 
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iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce se cade sâm-
băta: a face bine sau a face rău? A scăpa un suflet sau 
a‑l pierde? şi privind împrejur pe toţi aceştia, i‑a zis: 
întinde mâna ta. iar el a făcut aşa şi mâna lui s‑a făcut 
sănătoasă, ca şi cealaltă. ei însă s‑au umplut de mânie 
şi vorbeau unii cu alţii ce să facă cu iisus.

înViereA  tânărUlUi  Din  nAin 
(luca Vii, 11‑16)

şi după aceea, s‑a dus într‑o cetate numită 
nain şi cu el împreună mergeau ucenicii lui 

şi multă mulţime. iar când s‑a apropiat de poarta ce-
tăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei 
sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era 
cu ea. şi, văzând‑o Domnul, i s‑a făcut milă de ea şi 
i‑a zis: nu plânge! şi apropiindu‑se, s‑a atins de si-
criu, iar cei ce‑l duceau s‑au oprit. şi a zis: tinere, ţie 
îţi zic, scoală‑te. şi s‑a ridicat mortul şi a început să 
vorbească, şi l‑a dat mamei lui. şi frică i‑a cuprins pe 
toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: proroc mare s‑a 
ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul 
său.
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VinDecAreA  DemonizAtUlUi 
Din  ţinUtUl  GherGhesenilor 

(luca Viii, 26‑39)

şi au ajuns cu corabia în ţinutul Ghergheseni-
lor, care este în faţa Galileii. şi ieşind pe uscat, 

l‑a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon 
şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi 
în casă nu mai locuia, ci prin morminte. şi văzând pe 
iisus, strigând, a căzut înaintea lui şi cu glas mare 
a zis: ce ai cu mine, iisuse, fiul lui Dumnezeu ce-
lui preaînalt? rogu‑te, nu mă chinui. căci poruncea 
duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi 
ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, pă-
zindu‑l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de 
demon, în pustie.şi l‑a întrebat iisus, zicând: care‑ţi 
este numele? iar el a zis: legiune. căci demoni mulţi 
intraseră în el. şi‑l rugau pe el să nu le porunceas-
că să meargă în adânc. şi era acolo o turmă mare de 
porci, care păşteau pe munte. şi l‑au rugat să le îngă-
duie să intre în ei; şi le‑a îngăduit. şi, ieşind demonii 
din om, au intrat în porci, iar turma s‑a aruncat de pe 
ţărm în lac şi s‑a înecat. iar păzitorii văzând ce s‑a în-
tâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. şi 
au ieşit să vadă ce s‑a întâmplat şi au venit la iisus şi 
au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat 
şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui iisus 
şi s‑au înfricoşat. şi cei ce văzuseră le‑au spus cum 
a fost izbăvit demonizatul. şi l‑a rugat pe el toată 
mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la 
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ei, căci erau cuprinşi de frică mare. iar el, intrând în 
corabie, s‑a înapoiat. iar bărbatul din care ieşiseră 
demonii îl ruga să rămână cu el. iisus însă i‑a dat 
drumul zicând: ,,întoarce‑te în casa ta şi spune cât 
bine ţi‑a făcut ţie Dumnezeu“. şi a plecat, vestind în 
toată cetatea câte îi făcuse iisus.

VinDecAreA  femeii  BolnAVe 
De  Doisprezece  Ani.

Învierea  fiiCei  lui  iair 
(luca Viii, 41‑56)

şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era iair 
şi care era mai‑marele sinagogii. şi căzând la 

picioarele lui iisus, îl ruga să intre în casa lui, căci 
avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe 
moarte. şi, pe când se ducea el, mulţimile îl împresu-
rau. şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere 
de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de 
nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu‑se 
pe la spate, s‑a atins de poala hainei lui şi îndată s‑a 
oprit curgerea sângelui ei. şi a zis iisus: cine este cel 
ce s‑a atins de mine? Dar toţi tăgăduind, petru şi cei-
lalţi care erau cu el, au zis: învăţătorule, mulţimile te 
îmbulzesc şi te strâmtorează şi tu zici: cine este cel 
ce s‑a atins de mine? iar iisus a zis: s‑a atins de mine 
cineva. căci am simţit o putere care a ieşit din mine.
şi, femeia, văzându‑se vădită, a venit tremurând şi, 
căzând înaintea lui, a spus de faţă cu tot poporul din 
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ce cauză s‑a atins de el şi cum s‑a tămăduit îndată. iar 
el i‑a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te‑a mântuit. 
mergi în pace. şi încă vorbind el, a venit cineva de la 
mai‑marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. nu mai 
supăra pe învăţătorul. Dar iisus, auzind, i‑a răspuns: 
nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. şi venind în 
casă n‑a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai 
pe petru şi pe ioan şi pe iacov şi pe tatăl copilei şi 
pe mamă. şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. 
iar el a zis: nu plângeţi; n‑a murit, ci doarme. şi râ-
deau de el, ştiind că a murit. iar el, scoţând pe toţi 
afară şi apucând‑o de mână, a strigat, zicând: copilă, 
scoală‑te! şi duhul ei s‑a întors şi a înviat îndată; şi a 
poruncit el să i se dea să mănânce. şi au rămas uimiţi 
părinţii ei. iar el le‑a poruncit să nu spună nimănui 
ce s‑a întâmplat.

    
pilDa  

saMarineanului  Milostiv 
(luca X, 25‑37)

un învăţător de lege s‑a ridicat ispitindu‑l şi 
zicându‑i: învăţătorule, ce să fac să moşte-

nesc viaţa cea veșnică? iar iisus a zis către el: ce este 
scris în lege? cum citeşti în ea? iar el, răspunzând, a 
zis: să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta 
şi din tot cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine 
însuţi. Atunci iisus i‑a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta 
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şi vei fi viu. Dar el, vrând să se îndreptăţească pe sine, 
a zis către iisus: şi cine este aproapele meu? iar iisus, 
răspunzând, a zis: Un om cobora de la ierusalim la 
ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce l‑au dez-
brăcat şi l‑au rănit, au plecat, lăsându‑l aproape mort. 
Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea şi, 
văzându‑l, a trecut pe alături. De asemenea şi un le-
vit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. 
iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, 
văzându‑l, i s‑a făcut milă, și, apropiindu‑se, i‑a legat 
rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin; apoi, punân-
du‑l pe asinul său, l‑a dus la o casă de oaspeţi şi a pur-
tat grijă de el. iar a doua zi, la plecare, scoţând doi 
dinari i‑a dat gazdei şi i‑a zis: Ai grijă de el şi, ce vei 
mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îţi voi da înapoi. 
care dintre aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele ce-
lui căzut între tâlhari? iar el a zis: cel care a făcut milă 
cu el. Atunci iisus i‑a zis: mergi de fă şi tu asemenea.

VinDecAreA  femeii  GârBoVe 
(luca Xiii, 10‑13)

şi învăţa iisus într‑una din sinagogi, sâmbăta. 
şi iată, o femeie care avea de optsprezece ani 

un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea 
să se ridice în sus nicidecum. iar iisus, văzând‑o, a 
chemat‑o şi i‑a zis: femeie, eşti dezlegată de nepu-
tinţa ta. şi şi‑a pus mâinile asupra ei şi ea îndată s‑a 
îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.
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  VinDecAreA  celor  zece  leproȘi 
(luca XVii, 12‑19)

intrând iisus într‑un sat, l‑au întâmpinat zece 
leproşi care stăteau departe, și care au ridicat 

glasul şi au zis: iisuse, învăţătorule, fie‑ţi milă de 
noi! şi văzându‑i, el le‑a zis: Duceţi‑vă şi vă arătaţi 
preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s‑au curăţit de 
lepră. iar unul dintre ei, văzând că s‑a vindecat, s‑a 
întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. şi a căzut 
cu faţa la pământ la picioarele lui iisus, mulţumin-
du‑i. şi acela era samarinean. şi răspunzând, iisus a 
zis: Au nu zece s‑au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? 
nu s‑a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu 
decât numai acesta, care este de alt neam? şi i‑a zis: 
scoală‑te şi du‑te; credinţa ta te‑a mântuit.

VinDecAreA  slăBănoGUlUi 
(ioan V, 1‑15)

După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi 
iisus s‑a suit la ierusalim. iar în ierusalim, 

lângă poarta oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte 
se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. în aces-
tea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, 
aşteptând mişcarea apei. căci un înger al Domnului 
se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi 
cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănă-
tos, de orice boală era ţinut. şi era acolo un om, care 
era bolnav de treizeci şi opt de ani. iisus, văzându‑l 
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pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă 
vreme, i‑a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul i‑a 
răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în 
scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, 
altul se coboară înaintea mea. iisus i‑a zis: scoală‑te, 
ia‑ţi patul tău şi umblă. şi îndată omul s‑a făcut să-
nătos, şi‑a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era 
sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este 
zi de sâmbătă şi nu‑ţi este îngăduit să‑ţi iei patul. el 
le‑a răspuns: cel ce m‑a făcut sănătos, Acela mi‑a zis: 
ia‑ţi patul şi umblă. ei l‑au întrebat: cine este omul 
care ţi‑a zis: ia‑ţi patul tău şi umblă? iar cel vindecat 
nu ştia cine este, căci iisus se dăduse la o parte din 
mulţimea care era în acel loc. După aceasta iisus l‑a 
aflat în templu şi i‑a zis: iată că te‑ai făcut sănătos. De 
acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu‑ţi fie ceva mai 
rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că iisus 
este cel ce l‑a făcut sănătos.

VinDecAreA  orBUlUi  Din  nAȘtere 
(ioan iX, 1‑38)

şi trecând iisus, a văzut un om orb din naştere. 
şi ucenicii lui l‑au întrebat, zicând: învăţă-

torule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s‑a 
născut orb? iisus a răspuns: nici el n‑a păcătuit, nici 
părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dum-
nezeu. trebuie să fac, până este ziuă, lucrările celui 
ce m‑a trimis pe mine; că vine noaptea, când nimeni 
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nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, lumină a 
lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină 
din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. şi i‑a zis: 
mergi de te spală în scăldătoarea siloamului (care se 
tâlcuieşte: trimis). Deci s‑a dus şi s‑a spălat şi a venit 
văzând. iar vecinii şi cei ce‑l văzuseră mai înainte că 
era orb ziceau: nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? 
Unii ziceau: el este. Alţii ziceau: nu este el, ci sea-
mănă cu el. Dar acela zicea: eu sunt. Deci îi ziceau: 
cum ţi s‑au deschis ochii? Acela a răspuns: omul 
care se numeşte iisus a făcut tină şi a uns ochii mei; şi 
mi‑a zis: mergi la scăldătoarea siloamuluişi te spală. 
Deci, ducându‑mă şi spălându‑mă, am văzut. zis‑au 
lui: Unde este Acela? şi el a zis: nu ştiu. l‑au dus la 
farisei pe cel ce fusese oarecând orb. şi era sâmbătă 
în ziua în care iisus a făcut tină şi i‑a deschis ochii. 
Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. iar el 
le‑a zis: tină a pus pe ochii mei, şim‑am spălat şi văd. 
Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la 
Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. iar alţii ziceau: 
cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? 
şi era dezbinare între ei. Au zis deci orbului iarăşi: 
Dar tu ce zici despre el, că ţi‑a deschis ochii? iar el a 
zis că proroc este. Dar iudeii n‑au crezut despre el că 
era orb şi a văzut, până ce n‑au chemat pe părinţii ce-
lui ce vedea. şi i‑au întrebat, zicând: Acesta este fiul 
vostru, despre care ziceţi că s‑a născut orb? Deci cum 
vede el acum? Au răspuns deci părinţii lui şi au zis: 
ştim că acesta este fiul nostru şi că s‑a născut orb. Dar 
cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i‑a deschis 
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ochii lui, noi nu ştim. întrebaţi‑l pe el; este în vârstă; 
va vorbi singur despre sine. Acestea le‑au spus părin-
ţii lui, pentru că se temeau de iudei. căci iudeii pu-
seseră acum la cale că, dacă cineva va mărturisi că el 
este hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au 
zis părinţii lui: este în vârstă; întrebaţi‑l pe el. Deci 
au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i‑au 
zis: Dă slavă lui Dumnezeu. noi ştim că omul Aces-
ta e păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, 
nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd. Deci 
i‑au zis: ce ţi‑a făcut? cum ţi‑a deschis ochii? le‑a 
răspuns: V‑am spus acum şi n‑aţi auzit? De ce voiţi să 
auziţi iarăşi? nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi uce-
nici ai lui? şi l‑au ocărât şi i‑au zis: tu eşti ucenic al 
Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui moise. noi ştim 
că Dumnezeu a vorbit lui moise, iar pe Acesta nu‑l 
ştim de unde este. A răspuns omul şi le‑a zis: tocmai 
în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este şi 
el mi‑a deschis ochii. şi noi ştim că Dumnezeu nu‑i 
ascultă pe păcătoşi; dar de este cineva cinstitor de 
Dumnezeu şi face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din 
veac nu s‑a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb 
din naştere. De n‑ar fi Acesta de la Dumnezeu n‑ar 
putea să facă nimic. Au răspuns şi i‑au zis: în păcate 
te‑ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi? şi l‑au dat afa-
ră. şi a auzit iisus că l‑au dat afară. şi, găsindu‑l, i‑a 
zis: crezi tu în fiul lui Dumnezeu? el a răspuns şi a 
zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred în el? şi a zis 
iisus: l‑ai şi văzut! şi cel ce vorbeşte cu tine Acela 
este. iar el a zis: cred, Doamne. şi s‑a închinat lui.
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rUGăciUni 
pentrU  eliBerAreA  De  Boli

rUGăciUneA 
sfÂntului  ioaniCHie

n   ădejdea mea este tatăl, scăparea mea este fiul, 
acoperământul meu este Duhul sfânt, treime 

sfântă, slavă ţie!

rUGăCiune  În  vreMe 
De  necAzUri  şi  nenoroCiri

Doamne, norii negri ai nenorocirii se grămă-
desc asupra capului meu şi întristările chi-

nuitoare mă îngrozesc. Dar, deşi sufăr, nu cârtesc îm-
potriva ta, preabunule, căci tu eşti totdeauna spri‑
jinitorul meu şi piatra cea neclintită, pe care sunt 
întemeiate nădejdile mele. tu cunoşti, Dumnezeule, 
pricinile nenorocirilor şi întristărilor mele şi îngri-
jeşti de viaţa mea. cu toate că sufăr, ştiu că tu mă 
iubeşti şi această încredinţare mă încurajează. plin de 
nădejde în dragostea şi bunătatea ta, nu voiesc să mă 
biruiască împotrivirile sorţii, ci mă voi lupta cu curaj 
şi cred că, având ajutorul tău, voi ieşi biruitor. 
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cel ce cârmuieşti lumea şi viaţa muritorilor, câr-
muieşte corabia vieţii mele, cea izbită de valurile is-
pitelor, spre liman liniştit. înţelepciunea ta să mă po-
văţuiască pururea în calea binelui şi a fericirii. pen-
tru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi şi ale preacuratei 
maicii tale. Amin.

rUGăCiune 
pentrU  cei  BolnAVi  şi  sUferinzi

s tăpâne, Atotţiitorule, împărate sfinte, cel ce 
pedepseşti, dar nu omori, cel ce întăreşti pe 

cei slăbiţi şi ridici pe cei căzuţi, cel ce uşurezi sufe-
rinţele oamenilor, rogu‑mă ţie, Dumnezeul nostru, 
şi pe mine robul tău (n), cel ce pătimesc în boală, 
cer cetează‑mă cu mila ta. iartă‑mi toate greşelile cele 
de voie şi cele fără de voie, cele cu ştiinţă şi cele din 
neştiinţă.

Aşa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămă-
duitoare şi vindecare îmi dăruieşte. stinge‑mi văpaia 
cea dinlăuntru, potoleşte‑mi durerea şi suferinţa tru-
pească.

tămăduieşte‑mă pe mine, robul tău. ridică‑mă 
din patul durerii, pre  cum oarecând pe soacra lui pe-
tru şi pe slăbănogul cel pe pat adus la tine, pe care 
îndată l‑ai vindecat. Aşa şi acum, milostive Doamne, 
pe mine cel ce pătimesc, cercetează‑mă şi vindecare 
îmi dăruieşte, fiindcă singur eşti cel ce ai alinat ne-
putinţele şi durerile neamului omenesc.
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că ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, 
Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înălţăm, tatălui şi 
fiului şi sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

rUGăCiune 
pentrU  cei  GrAV  BolnAVi

Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, cu 
umilinţă şi întru zdrobirea inimii cad îna-

intea ta şi, suspinând, strig către tine: vindecă‑mi 
durerea, tă  măduieşte‑mi patimile sufletului şi ale 
trupului meu, ale robului tău (n) şi, ca un bun, iar-
tă‑mi toate greşelile cele de voie şi cele fără de voie 
şi degrabă mă ridică din pa tul durerii, rogu‑mă ţie, 
auzi‑mă şi degrabă mă miluieşte.

cel ce nu voieşti moartea păcătosului, ci să se în-
toarcă şi să fie viu, milostiveşte‑te şi mă miluieşte pe 
mine, robul tău (n), mult‑milostive. înce tează‑mi boa-
la, slăbeşte‑mi toată suferinţa şi toată nepu tinţa, poto-
leşte‑mi durerea şi, cu mâna ta cea tare, pre cum oare-
când pe fiica lui iair, din patul durerii mă ridică şi sănă-
tos  mă arată, rogu‑mă ţie, auzi‑mă şi mă miluieşte. 

cel ce cu atingerea ta ai vindecat pe soacra lui 
petru, care era aprinsă de friguri, şi acum pe mine, 
robul tău (n), cel ce sunt în suferinţă, vindecare îmi 
dăruieşte şi sănătos mă arată, cu dinadinsul mă rog 
ţie, izvorule al milei şi al vindecărilor, auzi‑mă şi de-
grabă mă miluieşte.
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cel ce ai primit lacrimile lui iezechia şi ale lui 
manase şi pocăinţa ninivitenilor şi mărturisirea lui 
David şi degrabă i‑ai miluit pe ei, şi a noastră rugă-
ciune pe care o aducem ţie cu umilinţă, primeşte‑o, 
întru tot Bunule împărate şi, ca un îndurat, miluieş-
te‑mă pe mine, robul tău (n), cel ce sufăr şi mă chi-
nuiesc. Dăruieşte‑mi sănătate, cu lacrimi mă rog ţie, 
izvorule al vieţii şi al nemuririi, auzi‑mă şi degrabă 
mă miluieşte.

că tu eşti singur sfânt, ajutător puternic şi spri-
jinitor al vieţii noastre şi pe tine te binecuvântăm, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

rUGăciUne 
lA  timp  De  BoAlă

Doamne iisuse hristoase, cel ce odinioară la 
scăldătoarea Vitezda ai vindecat cu puterea 

ta pe cel care zăcea de 38 de ani în boală şi, întâl-
nindu‑l apoi în templu, i‑ai zis: „iată, te‑ai făcut să-
nătos; de acum să nu mai greşeşti, ca să nu‑ţi fie ţie 
mai rău“; cel care pe sluga sutaşului şi pe fiica fe-
meii canaanence, numai prin cuvânt, pentru credinţa 
lor, i‑ai vindecat, însuţi, întru tot milostive stăpâne, 
dăruieşte‑mi şi mie această putere a credinţei, ca să 
preamăresc puterea şi dumnezeirea ta!

iartă‑mi mie, Bunule Doamne, mulţimea păcate-
lor mele celor grele, „că fărădelegea mea eu o cunosc 
şi păcatul meu înaintea mea este pururea“. nu sunt 
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vrednic să ridic ochii mei spre tine şi să cer îndurarea 
ta. ci, ca un Bun şi de oameni iubitor, milostiveşte‑
te spre nevrednicia mea. Din patul durerii mă ridică 
şi voinţa mea o întăreşte, ca să umblu în căile tale, să 
împlinesc poruncile tale şi de greşeli să mă feresc.

că tu eşti Doctorul sufletelor şi al trupurilor 
noastre, hristoase Dumnezeule, şi ţie slavă înălţăm, 
împreună şi celui fără de început al tău părinte şi 
preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului tău 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

rUGăciUne 
în  cAz  De  Boli  molipsitoAre

Întristare şi durere ne‑au înconjurat pe noi, 
Doamne, şi chinurile iadului ne‑au aflat pe noi, 

mântuitorule, şi umbra morţii ne‑a acoperit pentru 
păcatele noastre, iubitorule de oameni, şi înainte de 
vreme ne lipsim de viaţă şi nu ne pricepem ce vom 
face. numai către tine, Doctorul sufletelor şi al trupu-
rilor, şi la adâncul îndurării tale căzând, cu zdrobire 
de inimă şi cu umilinţă, strigăm: izvorule al vieţii, 
miluieşte‑ne şi păzeşte poporul tău cel deznădăjduit, 
pen tru ru găciunile născătoarei de Dumnezeu, ca un 
îndurat.

mărire tatălui şi fiului şi sfântului Duh.

Viforul păcatelor acum ne‑a a juns, valu rile bolilor 
acum ne în conjoară, neîncetate dureri ne cufundă, în‑
tristări şi dureri ne‑au aflat pe noi, ticăloşii. Apostoli 
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ai Domnului, întindeţi  mână de ajutor, cu rugăciunile 
voastre!

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

fiind loviţi, fecioară, cu dureri grele şi neîn cetate, 
toţi la tine cădem. cu acoperă mântul tău cel puternic, 
mântuieşte‑ne pe toţi, preacurată, îndură‑te, maică 
dumne zeiască, şi mântuieşte‑ne de ciumă şi de boala cea 
cumplită şi vindecă‑ne durerile, miluitoarea noastră!

rUGăCiune  
Către  preasfÂnta 

năsCătoAre  De  DUmnezeU 

o , preasfântă stăpână, de Dumnezeu născă-
toare, ceea ce eşti mai presus decît heruvimii 

şi mai cinstită decât serafimii, fe cioară de Dumnezeu 
aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi, dă‑ne mângâiere 
şi nouă, celor ce suntem în necazuri, că, afară de tine, 
altă scăpare şi ajutor nu avem. tu singură eşti mijlo-
citoarea bucuriei noastre şi, ca maica lui Dumnezeu 
şi maica milostivirii, stând înaintea prestolului prea-
sfintei treimi, poţi să ne ajuţi nouă, că nimeni dintre 
cei ce se roagă ţie cu credinţă nu rămâne ruşinat.

Auzi‑ne şi acum, în ziua necazului nostru, pe noi, 
cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne ru-
găm ţie. Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile 
ce vin asupra noastră întru această vremelnică viaţă 
şi, prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi 
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nici de veşnica şi nesfârşita bucurie întru împărăţia 
fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin.

A  DoUA  rUGăCiune 
Către  preasfÂnta 

năsCătoAre  De  DUmnezeU

Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, 
născătoare de Dumnezeu, primitoarea străini-

lor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, aco-
perirea celor necăjiţi, vezi nevoia mea, vezi necazul 
meu; ajută‑mă ca pe un neputincios, hrăneşte‑mă ca 
pe un străin. necazul meu îl ştii; dezleagă‑l precum 
vrei, că n‑am alt ajutor afară de tine, nici altă folosi-
toare grabnică, nici altă mângâietoare bună, afară de 
tine, maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă 
acoperi în vecii vecilor. Amin.

A  treiA  rUGăCiune 
Către  preasfÂnta

năsCătoAre  De  DUmnezeU

apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţu-
miri, izbăvindu‑ne din nevoi aducem ţie, 

născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. ci ca una ce 
ai stăpânire nebiruită, slobozeşte‑ne din toate nevo-
ile, ca să‑ţi cântăm ţie: Bucură‑te, mireasă, pururea 
fecioară!
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rUGăCiune 
Către  sfântUl  înGer,

păzitorUl  Vieţii  noastre

Îngere al lui hristos, păzitorul meu cel sfânt 
şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, 

iartă‑mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată 
viclenia vrăjma şului meu celui potrivnic mă izbăveşte, 
ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dum nezeul meu; şi 
te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, 
ca să mă arăţi vrednic bu nă tăţii şi milei prea sfintei 
treimi şi maicii Domnului meu iisus hristos şi tuturor 
sfin ţilor. Amin.

rUGăCiune 
Către  sfÂntul  Mare  MuCeniC  

şi  tăMăDuitor  panteliMon

sfinte mare mucenice şi tămăduitorule pante-
limon, ţie îţi aducem durerile noastre de mul-

te fe luri, şi tu, fără întârziere, cu puterea ce o ai de la 
Dumnezeu, spre care ne eşti mijlocitor, auzind sus-
pine înă bu şite în noapte, în zi, în pat de sufe rinţă, în 
călătorii, fii celor ce se roagă ţie după nevoile fiecăruia: 
celor ne li niştiţi – li niştitor, celor asupriţi – apă rător, 
celor în primejdii – izbăvitor, celor învăluiţi în păca-
te – iertător, ră tăciţilor – îndru mător, bolnavilor – de‑
plin vindecător, orfanilor – tată, vădu velor – părinte, 
so ţilor – întăritor în căs ni cie, celor porniţi cu răutate 
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– îmblân zitor, şi ne întăreşte în faţa necazurilor, căci 
suntem slabi şi istoviţi, sfinte, şi astfel, cu puterea ta, 
descătuşaţi de amără ciunile noastre, să petrecem în 
mulţu mire, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

rUGăCiune    
Către  sfinţii  MuCeniCi  

şi  Doctori  fără  De  ArGinţi 
CosMa  şi  DaMian

s lăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără 
de arginţi, cosma şi Damian! iubindu‑l pe 

hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai 
meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har ne-
împuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de 
la Dumnezeu. pentru aceasta, şi pe noi, care cădem 
înaintea cinstitei icoanei voastre, degrabă auziţi‑
ne. pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură 
povăţuiţi‑i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vie-
ţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci 
mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea                       
dreaptă.

celor ce zac de boală şi s‑au deznădăjduit de aju-
torul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte 
şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi‑le cu cer-
cetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; 
aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut 
în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu 
harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi‑i în răbdare 
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şi îndrumaţi‑i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie 
a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi 
ai harului mântuitor al lui Dumnezeu.

pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi‑i de 
bolile cele crunte, şi apăraţi‑i de moartea năprasnică, 
şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumne-
zeu păziţi‑i neclintiţi în dreapta‑credinţă şi ajutaţi‑i 
în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se 
învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slă-
vi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al tată-
lui şi al fiului şi al sfântului Duh, în vecii vecilor. 
Amin.

rUGăCiune 
Către  sfântUl  mărtUrisitor  

ioan  rusul

Bucurându‑mă de dumnezeiasca mărire la care 
te‑ai înăl ţat, o, sfinte ioane, îndrăznesc să 

alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. ştiu, sfinte, că 
încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. ştiu că 
prin boala tru pului, sufletul se curăţeşte şi că răb darea 
este răsplătită de Dumnezeu. Dar, de multe ori, norii 
negri ai deznă dejdii îmi tulbură mintea şi mă depăr‑
tează de rugăciune.

De aceea dar, o, sfinte, găsesc ali nare în cugetarea la 
vindecările tale minunate. tu ai tămăduit mulţime de 
copii, spre bucuria părinţilor lor. tu ai îndreptat spate-
le bătrânei gârbove, tu ai dat sănătate femeii bolnave, 
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spre bucuria copiilor ei. tu l‑ai vindecat pe bărbatul 
Atanasiei, care s‑a uns cu unt delemn din candela ta. 
tu ai înde păr tat cheagurile de sânge din capul Va sulei 
şi l‑ai tămăduit pe doctorul ne credincios.

ştiind grabnica ta mijlocire, te rog, o, sfinte ioane, 
ia viaţa mea în mâinile tale şi mijloceşte, precum ştii, 
mântui rea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu 
răbdare crucea bolii, dă‑mi putere şi ajută‑mă să nu 
cârtesc din cauza neputinţelor. Dar, dacă Bunul Dum‑
nezeu se va milostivi de mine pen tru rugăciunile tale, 
atunci să mă tă măduieşti fără şovăială, noule doctor 
fără de arginţi, ca văzând aceasta, să‑ţi mulţumesc ţie 
şi să‑l laud în vecii ve cilor pe Doctorul sufletelor şi 
al trupu rilor, prin cântarea: Aliluia!

rUGăCiune 
Către  sfÂntul  Cuvios  MuCeniC 

efreM  Cel  nou

p rimeşte, sfinte părinte efrem, puţina noastră 
rugăciune, ne iartă pentru mulţimea neputin-

ţelor şi neajungerilor noastre, iar du rerile, bolile şi 
suferinţele ce ne‑au cuprins tămăduieşte‑le cu mi‑
nunata şi grabnic‑lucrătoarea ta iubire de oameni. 
sporeşte‑ne, dumnezeiescule părinte, credinţa şi nă-
dejdea întru tine, căci cel care a cunoscut o dată harul 
milostivirilor tale, s‑a îndulcit de dragostea dumne-
zeiască şi nu te mai poate uita. fă‑te nouă tămăduitor, 
povăţuitor, părinte, ocrotitor, frate şi prieten de taină, 
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pune în inimile noastre cuvântul cel de folos şi ne în-
vaţă să‑l iubim pe mântuitorul hristos măcar cu un 
strop din noianul dragostei tale dumnezeieşti. Dăru-
ieşte‑ne sănătate sufletului şi trupului, ca atât prin 
slăbiciuni şi neputinţe, cât şi prin bucuria sănătăţii 
să aducem slavă şi cinstire preasfintei şi de viaţă fă-
cătoarei treimi. primeşte‑ne, părinte efrem, şi nu ne 
trece cu vederea, căci credem cu adevărat că Unul este 
Dumnezeul tău şi Dumne zeul nostru – mântuitorul 
iisus hristos – căruia i se cuvine slava dimpreună şi 
părintelui ceresc şi preasfântului Duh, acum şi puru-
rea şi în vecii vecilor. Amin.

rUGăCiune 
Către  sfÂntul  ierarH  

nectArie  tAUmAtUrGUl

o , sfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de 
minuni nectarie, primeşte această puţină ru-

găciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, 
ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folo-
sitor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt 
chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne 
rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia 
şi ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor şi ale trupu-
rilor noastre. ne rugăm ţie, sfinte nectarie, grăbeşte 
de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi 
ne sprijineşte pe noi, robii tăi. ia aminte la suspinele 
noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi 
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scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai şi 
pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui hristos, 
dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu şi astăzi vie-
ţuieşti luminat în împărăţia cea gătită sfinţilor, fiind-
că ne‑am încredinţat că şi după mutarea ta din viaţa 
aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău şi cu 
credinţă ţi s‑a rugat, nu a rămas neajutat. că cine te‑a 
chemat pe tine în ajutor şi nu l‑ai auzit? sau cine te‑a 
chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l‑ai trecut 
cu vederea? sau cine, în dureri fiind şi alergând spre 
ajutorul tău, nu i‑ai uşurat suferinţa?

minunile şi ajutorul tău ne‑au făcut şi pe noi, ti-
căloşii şi îndureraţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. 
Am auzit că trupul tău a rămas nestricăcios, pentru a 
întări în noi credinţa în înviere. Am auzit şi că, din 
dragoste pentru poporul credincios, mai apoi l‑ai 
rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale 
moaşte să se răspândească în toată lumea. ştim, o, 
alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le‑ai 
făcut, nou doctor fără de arginţi arătându‑te. nu cu-
noaştem nici suferinţă şi nici durere pe care să nu le 
poţi alina. nu cunoaştem nicio boală căreia tu să nu îi 
poţi aduce tămăduire, dacă aceasta le este spre mân-
tuirea celor ce se roagă ţie. Dar nu numai că ai tămă-
duit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămă-
duite, ci şi pe mulţi bolnavi i‑ai ajutat să se întărească 
în credinţă şi în răbdare şi să ia plată de la Dumnezeu 
pentru osteneala lor. şi aceştia, fără să primească tă-
măduirea trupească, au primit tămăduirea sufletească 
şi i‑au mulţumit Domnului că, prin ghimpele bolii, 
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au fost aduşi de la iubirea acestei lumi, la iubirea ce-
lor sfinte, de la calea cea largă a patimilor, la calea cea 
îngustă a mântuirii.

Aceste minuni ale tale, sfinte, ne‑au făcut şi pe 
noi a crede că, la orice facere de bine, eşti gata ajută-
tor şi grabnic folositor şi sprijin minunat. De aceea 
suntem încredinţaţi că pe tot cel ce aleargă la tine, ce-
rând cu credinţă ajutor, nu‑l treci cu vederea. pentru 
aceasta şi noi credem că şi acum acelaşi eşti, sfinte, 
precum când i‑ai ajutat pe cei care au alergat la tine. 
credinţa noastră este slabă, dar fiind îndureraţi şi în 
necazuri, alergăm la tine cu credinţă şi cu lacrimi. în-
genunchind, ne rugăm ţie, sfinte ierarhe nectarie, ca 
să te rogi pentru noi lui hristos, fiul lui Dumnezeu, 
cel ce n‑a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jert-
felnice, ci te‑a ascultat şi te‑a întărit şi te‑a primit în 
cereştile locaşuri.

către Acela roagă‑te, ca să fim şi noi ajutaţi şi mi-
luiţi pentru rugăciunile tale şi din pagube şi necazuri 
izbăviţi, ca să lăudăm şi să binecuvântăm întru tot 
lăudatul şi preaputernicul nume al tatălui şi al fi-
ului şi al sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.
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rUGăCiune 
Către  sfÂntul  ierarH

luCa  al  CriMeii

sfinte ierarh mărturisitor, învăţătorule al ade-
vărului şi doctore fără de arginţi luca, ţie 

plecăm genunchii sufletului şi ai trupului şi căzând 
la cinstitele şi tămăduitoarele tale moaşte pe tine te 
rugăm precum fiii pe tatăl lor: auzi‑ne pe noi, păcătoşii, 
cinstite părinte, şi du rugăciunea noastră la milostivul 
şi iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai 
înaintea lui dimpreună cu sfinţii toţi.

credem că ne iubeşti cu aceeaşi dragoste cu care 
ai iubit pe fraţii tăi când vieţuiai în această lume. 
meşteşugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu 
ajutorul harului suferinţele celor bolnavi ai vindecat, 
iar după cinstita ta adormire, stăpânul tuturor a arătat 
moaştele tale izvor de tămăduire: că felurite neputinţe 
se vindecă şi putere se dăruieşte celor ce cu evlavie le 
sărută şi cer dumnezeiasca ta mijlocire.

pentru aceasta, ne rugăm cu căldură ţie, care ai 
primit harul tămăduirilor: pe fratele nostru (n) cel 
bolnav şi cumplit înviforat de suferinţă cercetează‑l şi 
vindecă‑l de neputinţa ce‑l stăpâneşte. cu totul cinstite 
şi preasfinte părinte luca, nădejde a celor bolnavi, care 
zac în patul durerii, nu uita de fratele nostru (n) şi dă-
ruieşte‑i vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, 
ca şi noi dimpreună cu tine să slăvim pe tatăl şi pe 
fiul şi pe sfântul Duh, o, Dumnezeire şi o, împărăţie, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
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rUGăCiune  De  uMilinţă

s tăpâne, Doamne, iisuse hristoase, Dumne-
zeul nostru, cel ce ai făcut cerul şi pământul, 

marea şi toate câte sunt într‑însele, miluieşte‑mă şi mă 
iartă pe mine, păcătosul şi nevrednicul robul tău.

Doamne, Dumnezeul meu, izbăveşte‑mă de pof-
tele trupului şi de necuratele gânduri.

Doamne, Dumnezeul meu, scoate‑mă din cursele 
diavolului, caută spre mine şi mă miluieşte, că nepu-
tincios sunt cu sufletul  şi trupul.

Doamne, tu toate le ştii. tu ştii păcatele mele, deci 
cum ştii, rogu‑mă de mă izbăveşte de ele. Doamne, 
Dum nezeul meu, dă‑mi îngeri buni, care să mă aju-
te şi să mă povăţuiască. Doamne, Dumnezeul meu, 
niciun bine nu am făcut înaintea ta, ci‑mi dă după 
darul tău, ca să pun început bun şi mă îndreptează 
la calea mântuirii. pomeneşte, Doamne, tot sufletul 
creştinesc, cel necăjit şi întristat, care cheamă numele 
tău cel înfricoşător şi sfânt. pomeneşte, Doamne, pe 
cei ce sunt în pustietăţi şi prin munţi, prin peşteri şi 
în crăpăturile pământului.

pomeneşte, Doamne, pe cei care călătoresc prin 
văzduh, pe ape şi pe pământ şi pe cei bolnavi, pe cei 
ce pă timesc şi pe cei robiţi. pomeneşte, Doamne, şi 
pe părintele meu cel duhovnicesc (n) şi pe toţi fraţii 
cei întru hristos şi rânduieşte cele de folos pentru su-
fletele lor. pomeneşte, Doamne, şi pe părinţii mei cei 
trupeşti (n) şi pe fraţii mei (n) şi rânduieşte cele spre 
folos pentru sufletele lor. pomeneşte, Doamne, şi pe 
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cei care ne‑au ajutat şi ne‑au învăţat pe noi poruncile 
tale.

pomeneşte, Doamne, pe cei care ne urăsc şi pe 
cei care ne iubesc pe noi şi pe cei care ne‑au poruncit 
nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii. po-
meneşte, Doamne, pe cei care ne‑au slujit şi care ne 
slujesc nouă, pentru numele tău cel sfânt.

pomeneşte, Doamne, pe toţi cei mai dinainte ră-
posaţi, părinţii şi fraţii noştri, rudeniile şi prietenii 
şi tot sufletul creştinesc, şi le fă odihnă acolo unde 
străluceşte lumina feţei tale.

pomeneşte‑mă, Doamne, şi pe mi ne, ticălosul ro-
bul tău (n), şi‑mi iar tă orice am greşit cu cuvântul, cu 
fapta şi cu gândul, şi mă izbăveşte de toată neştiinţa, 
uitarea, lenevirea şi împietrita nesimţire. Doamne, eu 
ca un om am greşit, iar tu, ca un Dumnezeu îndurător, 
mă iartă şi mă milueşte. Doamne, vezi neputinţa su-
fletului meu şi‑mi trimite darul tău în ajutorul meu, 
ca să se proslăvească numele tău cel sfânt. Doamne, 
iisuse hristoase, scrie numele meu, al nevrednicu-
lui robului tău în cartea vieţii şi‑mi dăruieşte sfârşit 
bun. Doamne, rourează în inima mea roua darului 
tău şi mă pomeneşte, când voi veni întru împărăţia 
ta, că binecuvântat eşti, în vecii vecilor. Amin.
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Cuvinte  pastorale 
Și  înDemnUri 

Ale  preAfericitUlUi  părinte 
patriarH  Daniel

CuvÂnt  pastoral 
pentrU  întărireA  în  creDinţă 
şi  în  comUniUne  eUhAristică 

Comunicatul Biroului de presă al patriarhi-
ei române din 27 februarie 2020 a apărut în 

contextul unei mediatizări excesive a epidemiei pro-
vocate de coronavirus (covid – 19) şi al unor solici-
tări, din partea unor instituţii de stat, ca Biserica să 
ia măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului 
respectiv şi pentru diminuarea temerii populaţiei în 
faţa acestui fenomen.

din acest motiv, comunicatul respectiv avea în ve-
dere mai ales pe cei care se tem prea mult de îmbolnă-
vire când sărută sfintele icoane sau când se împărtă-
şesc din acelaşi sfânt potir euharistic, preotul folosind 
o linguriţă comună.

această atenţie, acordată îndeosebi celor „mai slabi 
în credinţă“ (cf. Romani 14, 1), a produs însă teamă în 
altă parte, mai precis în rândul unor clerici şi credincioşi 
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care consideră că o măsură excepţională şi temporară 
(iconomie), în favoarea celor mai fricoşi şi mai slabi în 
credinţă, se poate transforma într-o nouă regulă liturgi-
că de împărtăşire euharistică a tuturor credincioşilor.

pentru a depăşi polarizări şi polemici care slăbesc 
unitatea ortodoxă, trebuie evitate judecăţile pripi-
te şi trebuie să reafirmăm cu tărie credinţa ortodoxă 
că sfânta euharistie nu este şi nu poate fi niciodată 
izvor de îmbolnăvire şi de moarte, ci izvor de viaţă 
nouă în hristos, de iertare a păcatelor, de vindecare a 
sufletului şi a trupului.

de aceea, la strană se cântă în timpul împărtăşirii 
credincioşilor: „Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul 
cel fără de moarte gustaţi“.

prin urmare, regula împărtăşirii clericilor şi cre-
dincioşilor din acelaşi sfânt potir rămâne neschim-
bată, iar preoţii vor explica tuturor credincioşilor că 
această împărtăşire nu a fost vreodată, şi nici nu va fi 
pentru cineva şi nici pentru ei, un pericol.

iar credincioşii care au totuşi teamă de a se împăr-
tăşi din acelaşi sfânt potir cu aceeaşi linguriţă, vor cere 
sfatul preotului duhovnic spre a se întări în credinţă şi 
a spori în comuniune bisericească.

de asemenea, în cazul sărutării sfintelor icoane, cre-
dincioşii care au o credinţă vie şi puternică nu se tem 
că se vor îmbolnăvi, ci se bucură de rugăciunea şi bi-
necuvântarea sfinţilor zugrăviţi în icoane.

Întrucât credinţa uneşte libertatea cu iubirea, prin 
credinţă se exprimă în mod liber iubirea oamenilor 
faţă de dumnezeu şi faţă de sfinţii lui.
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din aceste motive, credincioşii ortodocşi sărută sfin-
tele icoane şi se împărtăşesc din sfântul potir în mod li-
ber, nu pentru că ar fi obligaţi de cineva să facă aceasta.

prin urmare, slujitorii sfintelor altare vor îndem-
na pe toţi credincioşii să se întărească în credinţă şi să 
cultive comuniunea euharistică în Biserică, pentru a 
dobândi mântuirea, prin unirea cu hristos-domnul, 
izvorul vieţii veşnice (cf. Ioan 11, 25).

dorim tuturor slujitorilor sfintelor altare şi tutu-
ror credincioşilor Bisericii ortodoxe române sănătate 
şi mântuire, precum şi mult ajutor de la dumnezeu în 
timpul postului sfintelor paşti, ca înaintare spre lumi-
na şi bucuria Învierii!

28 februarie 2020

stAreA  De  UrGenţă 
este  o  stare  speciAlă  De  preVenire

A  eXtinDerii  epiDemiei,  
nu  o  stare 

De  pAnică  Și  DescUrAJAre

B iserica ortodoxă română se adaptează treptat 
și responsabil, în funcţie de evoluţia situaţiei 

provocate de epidemie, așa cum o fac toate instituţiile 
importante din ţară, respectând și promovând în 
spaţiul public recomandările autorităţilor de stat.



Dar  din  dor  de  Sfintele  Paşti 79

Biserica nu este doar o instituţie de utilitate publi-
că, ci și o comunitate de credinţă vie, iubire milostivă 
și speranţă sfântă, virtuţi care trebuie manifestate mai 
ales în perioade de mari încercări. În acest context, Bi-
serica face un apel părintesc către toţi credincioșii ei 
pentru a avea încredere în autorităţi și pentru a respec-
ta măsurile instituite de acestea.

Biserica ortodoxă română cheamă pe toţi slujitorii 
sfintelor altare şi pe toţi credincioșii ei să cultive pa-
cea sufletului prin rugăciune și comuniune cu semenii 
prin fapte bune, evitând totodată panica.

să arătăm iubire și solidaritate faţă de oamenii 
vârstnici, faţă de cei aflaţi în izolare sau în carantină, 
precum și grijă deosebită pentru sănătatea celor din 
jurul nostru. să arătăm multă preţuire faţă de medicii 
din spitale, care apără și cultivă sănătatea trupului, dar 
și faţă de preoţii din biserici, care apără și cultivă sănă-
tatea sufletului. să avem deplină încredere în puterea 
rugăciunii, știind că „Dumnezeu toate le lucrează spre bi‑
nele celor ce iubesc pe Dumnezeu“ (Romani 8, 28).

pacea sufletului, bunătatea inimii, comuniunea în 
rugăciune și cooperarea în fapte bune pot face minuni, 
transformând teama în curaj și speranţă.

așadar, rugăciunea și fapta bună sunt izvor de pu-
tere spirituală pentru a învinge încercările la care sun-
tem supuși, dar şi pentru a înainta duhovnicește spre 
sărbătoarea sfintelor paști.

16 martie 2020
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patriarHul  roMÂniei  
recomAnDă  GrIJă  

lA  sănătAteA psihică, AcAsă. 
MaiCa  DoMnului 

poAte  fi  De  mAre  AJUtor

De Buna Vestire, celebrată în toată românia 
în condiţii impuse de pandemie, patriarhul 

Daniel a atras atenţia că statul acasă ne poate îmbol-
năvi din punct de vedere psihic.

patriarhul a spus că maica Domnului ne este de 
mare ajutor în perioada actuală și că trebuie să stăm 
acasă într‑un mod pozitiv și activ, în rugăciune și în 
activităţi bune.

îndemnurile preafericirii sale au făcut referire la 
întărirea în credinţă, la rugăciune și solidaritate cu 
medicii, cu cei în suferinţă sau cu cei descurajaţi.

preafericitul părinte patriarh daniel a slujit de Buna 
Vestire, 25 martie 2020, în paraclisul istoric „sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe“ al reședinţei patriarhale.

la predică, a adus în atenţie acatistul Bunei 
Vestiri și în special rugăciunea de la finalul acestui                  
imn.

„Această rugăciune este foarte folositoare mai ales în 
această vreme în care toată lumea se confruntă cu pandemia, 
cu această boală, cu acest inamic nevăzut, dar care seceră 
vieţi omenești și care introduce teama, frica în toţi oamenii 
de pe glob“.
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patriarhul a spus că în această perioadă trebuie să 
ne rugăm mai mult Maicii domnului să ne ocrotească, 
„pentru că ea are inimă de mamă“.

„Ea este ocrotitoarea copiilor, a părinţilor, a maicilor și 
călugărilor din mănăstiri, este ocrotitoarea celor săraci, a ce‑
lor bolnavi, a celor întristaţi, a celor necăjiţi (…) Ea este 
iubire cu smerenie pentru cei pe care nu‑i mai iubește ni‑
meni, adică pentru cei care sunt uitaţi, marginalizaţi, sin‑
guri, abandonaţi“.

„(…) Maica Domnului poate fi de mare ajutor dacă‑i 
cerem sprijinul mai ales în această vreme de încercare pentru 
că ea are inimă de mamă, are iubire milostivă și smerită faţă 
de toţi oamenii. Este grabnic ajutătoare, este mult folositoare 
atunci când noi, cu credinţă puternică și cu multă smerenie, 
îi cerem ajutorul său“.

Gândurile părintelui patriarh s-au îndreptat, în ru-
găciune spre toţi cei afectaţi de noul coronavirus: „Să 
ne rugăm Maicii Domnului să întărească pe toţi cei care se 
află în boală, să dăruiască tuturor celor care nu se află în 
boală înţelepciune ca să se ferească de boală, să ajute pe toţi 
medicii și tot personalul medical care îngrijește de cei bol‑
navi, să ajute pe toţi cei care săvârșesc fapte de milostenie, 
susţinând pe cei bătrâni, pe cei săraci, pe cei singuri și să‑i 
ajute și pe cei care îi încurajează pe alţii“.

Statul acasă pozitiv și activ
În aceeași predică, patriarhul daniel a oferit câ-

teva răspunsuri la întrebarea „cum stăm acasă?“, în 
condiţiile în care nu putem participa la slujbele bise-
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ricii și ne îndepărtăm fizic cât mai mult de ceilalţi oa-
meni.

„Nu trebuie, în această perioadă, să cădem în deznădej‑
de, ci să ne întărim în credinţă“, a încurajat părintele pa-
triarh.

„Dacă nu stăm acasă în mod folositor, statul acasă ne 
poate îmbolnăvi, chiar dacă nu luăm virusul. Prin faptul că 
devenim descurajaţi. Dacă teama de boală devine o psiho‑
ză sau o nevroză colectivă, noi deteriorăm sănătatea noastră 
psihică, chiar dacă sănătatea trupului nu este atinsă de acest 
virus care a răspândit boala în toată lumea“.

„La întrebarea «Cum stăm acasă?», noi răspundem: În 
mod pozitiv și activ. Prin rugăciune și prin activităţi bune“ 
a continuat preafericirea sa, oferind mai multe exem-
ple:

1. Ne rugăm dimineaţa, la prânz și seara, folosim cărţi 
de rugăciuni, dar și rugăciunile pe care le cunoaștem pe de 
rost. Citim cărţi duhovnicești care ne luminează sufletul, ne 
întăresc credinţa și iubirea faţă de Dumnezeu și de semeni.

2. Comunicăm în fiecare zi cu cei din casă, faţă către faţă, 
dar și cu cei de afară, prin telefon sau prin scris, pentru a‑i 
încuraja și pentru a cultiva speranţa și activitatea lor.

„Dacă încurajăm pe alţii, ne încurajăm și pe noi înșine, 
dar, în același timp, întărim şi intensificăm comuniunea fră‑
ţească cu semenii noștri“.

3. Urmărim emisiuni la radio și televiziune care ne lu‑
minează și ne îmbogăţesc sufletește, nu emisiuni care ne 
transmit panică, teamă sau descurajare.

4. Ajutăm, cu vorbă bună și cu faptă bună, pe cei care au 
nevoie de ajutorul nostru și, de asemenea, în această perioa‑
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dă terminăm lucrări pe care n‑am apucat să le finalizăm din 
lipsă de timp.

5. În acest timp trebuie să facem proiecte pozitive pentru 
perioada care urmează după ce încetează epidemia actuală.

„Trebuie să fim activi atunci când suntem acasă prin 
aceste activităţi spirituale, intelectuale și de încurajare 
a semenilor noștri, de întărire în credinţă și în iubire faţă 
de Dumnezeu prin rugăciune și faţă de semeni prin fapte 
bune“.

25 martie 2020

eVAnGheliA, 
răspUns  în  pAnDemie

părintele patriarh Daniel a oficiat duminică 
sfânta liturghie și s‑a rugat pentru toţi cei 

bolnavi de coronavirus, dar și pentru medicii și asis-
tentele care depun eforturi în depășirea pandemiei.

În cuvânt, patriarhul româniei a făcut referire la 
evanghelia duminicală care ne prezintă vindecarea 
unui copil stăpânit de un duh necurat şi a afirmat că 
textul biblic ne oferă un răspuns în lupta noastră cu 
pandemia actuală.

„Evanghelia aceasta are o semnificaţie deosebită și pentru 
situaţia în care se află lumea astăzi“, a afirmat patriarhul.

„Aproape întreaga lume suferă de această pandemie pro‑
vocată de un virus nevăzut, de un «duh mut și surd» care 
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nu se arată, nu vorbeşte, nu face zgomot, dar îşi arată lu‑
crarea lui de chinuire a oamenilor, prin spaimă, prin panică, 
prin suferinţă și adesea prin moartea pe care o produce în cei 
care au o imunitate mai slăbită“.

credinţa şi rugăciunea au un rol important în lupta 
duhovnicească pe care trebuie să o purtăm cu această 
molimă care afectează societatea contemporană, a spus 
patriarhul.

„Deci Evanghelia de astăzi ne arată cum trebuie să ne 
luptăm cu acest virus, cu acest duh mut și surd. Ne lup‑
tăm mai întâi prin întărirea în credinţă, prin întărirea în 
rugăciune, prin intensificarea rugăciunii, prin postul care 
înseamnă o căutare mai intensă a iubirii lui Dumnezeu și 
o practicare mai intensă a iubirii faţă de semenii noştri“, a 
precizat preafericirea sa.

30 martie 2020
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apelurile  CanCelariei 
sfÂntului  sinoD  
Și  comUnicAtele  

BiroUlUi  De  presă 
al  patriarHiei  roMÂne

înDemn  lA  creDinţă, 
echiliBrU  Și  soliDAritAte

În contextul stării de urgență în care se află ro-
mânia din cauza epidemiei provocate de noul 

coronavirus, patriarhia română transmite un îndemn 
la responsabilitate, echilibru și solidaritate.

patriarhia română îi îndeamnă pe toţi preoţii Bise-
ricii ortodoxe române să pună în aplicare cu realism, 
luciditate și încredere măsurile impuse de autorităţile 
statului, măsuri care afectează temporar şi viaţa litur-
gică a Bisericii.

aceste reglementări au ca scop diminuarea și opri-
rea actualei epidemii pe care toate autorităţile medica-
le internaţionale o consideră ca fiind extrem de gravă.

în vederea aplicării coerente și uniforme a tuturor 
reglementărilor care afectează temporar viaţa litur-
gică a Bisericii, patriarhia română, în consultare cu 
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eparhiile ei, va elabora periodic și va transmite cleru-
lui şi credincioşilor îndrumări pastorale unitare care 
vor fi aplicate în toată Biserica ortodoxă română. De 
aceea, este mare nevoie de consultare şi cooperare în 
toate acţiunile pe care le desfăşurăm.

În această perioadă critică, sunt esenţiale şi priori-
tare: rugăciunea şi responsabilitatea pentru sănătatea 
personală şi socială, precum şi ajutorarea concretă 
a celor aflaţi în nevoi, protejându-i prin respectarea 
distanţei sociale recomandate şi prin ajutor material 
oferit în mod voluntar organizat.

să traversăm acest timp de încercare și suferinţă, în 
rugăciune şi în fapte bune, fără panică şi teamă, având 
deplină încredere în dumnezeu şi speranţă izvorâtă 
din credinţă!

să ne rugăm Mântuitorului hristos, zilnic, indivi-
dual în biserică sau acasă împreună cu familia, pen-
tru toţi cei bolnavi, pentru grabnica lor însănătoșire, 
pentru medici și pentru toţi cei activi în ajutorarea oa-
menilor, ca dumnezeu să-i ocrotească și să ne ajute să 
revenim cât mai curând la normalitatea vieţii sociale și 
religioase.

Biroul de presă al patriarhiei române

20 martie 2020
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rUGăciUne  comUnă 
lA  mIJlocUl  zilei, 
în  toAtă  româniA

Cancelaria sfântului sinod anunţă rugăciune 
comună, însoţită de sunetul clopotelor, în 

toată românia în mijlocul zilei de Buna Vestire, apoi 
în fiecare duminică şi în fiecare zi când se oficiază 
slujbe în bisericile din parohii şi mănăstiri.

comunicatul de presă:
deoarece, în această vreme de grea încercare din 

cauza epidemiei, clericii şi credincioşii mireni ai Biseri-
cii sunt separaţi spaţial din punct de vedere al locului 
de rugăciune, totuşi pot fi în comuniune mai ales prin 
rugăciunea comună la mijlocul zilei.

prin urmare, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe 
din românia vor suna timp de 1-2 minute la ora 12.00 
în ziua de Buna Vestire, apoi în fiecare duminică şi în 
fiecare zi când se săvârşeşte slujbă în bisericile din pa-
rohii şi mănăstiri.

În acel moment de rugăciune comună, la casele lor, 
toţi credincioşii mireni sunt îndemnaţi să rostească ru-
găciunea Tatăl nostru, condacul Bunei Vestiri: Apărătoare 
Doamnă, precum şi alte rugăciuni, iar preoţii din paro-
hii şi mănăstiri vor citi în plus Rugăciunea specială pen‑
tru încetarea epidemiei.

cancelaria sfântului sinod

24 martie 2020
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iii.
DistAnţA  fizică 
s-a  Convertit 

lA  o  mAi  profUnDă 
Apropiere  spiritUAlă
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cUVinte  De  înVăţătUră 
şi  mesAJe  De  îmBărBătAre 
Ale  înAltpreAsfinţitUlUi

părinte  cAsiAn

mesAJ  către  persoAnele
AflAte  în  cArAntină

Fraţi şi prieteni,

ne aflăm, cu toţii, în aceste zile în suferinţa ca-
uzată de virusul, care ar putea să ne provoace 

necazuri.
toţi suntem împreună, cu multă încredere în mila, 

în iubirea şi-n ajutorul lui dumnezeu.
să fiţi siguri: domnul este acolo!
ne însoţeşte în toate împrejurările, ne apără şi ne 

dă speranţă.
Vin cu toată dragostea şi vă asigur şi de dragostea 

părintească şi frăţească. Fiţi tari, încrezători şi puternici 
în credinţă! să ne rugăm împreună, pentru cei dragi şi 
pentru sănătate.

deschideţi aceste două cărţi: noul testament şi 
cartea de rugăciuni. În ele găsiţi „pâine pentru su-
flet“!
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suntem împreună, nu numai solidari, ci unul pen-
tru altul, acum şi în viitor.

Vă doresc sănătate şi curaj!

17 martie 2020

DomnUl  hristos  slUJeşte 
În  MoMente  De  ÎnCerCare,

împreUnă  cU  păstorii  De  sUflete, 
De  pe  AltArUl  săU

pe  „AltArele“  frAţilor  noştri 
încercAţi  De  epiDemie!

Bucuriile reale sunt discrete şi locul lor este în 
mintea coborâtă în inimă, iar iubirea curată 

este medicament ceresc, ea este însuşi Domnul nos-
tru iisus hristos! El purifică, El „arde spinii patimilor 
şi materia păcatului“, El este lumina după care ne 
orientăm pentru iertarea sinceră şi necondiţionată a 
adversarului, căci unul singur ne este potrivnic, de-
monul care ne vrea supăraţi, singuri, vulnerabili, dez-
binaţi.

toţi oamenii sunt făptura lui dumnezeu! de aceea, 
iertarea divină se aplică în exerciţiul concret al iubirii 
celor pe care nu-i agreăm. Atunci când îi iertăm pe 
semeni, îi iubim! cel ce iartă primeşte, sufleteşte şi 
efectiv, uman, mai mult decât cel iertat!
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o astfel de mărturie a iubirii, manifestate prin gân-
duri generoase, curate şi devenite încurajări de la dis-
tanţă fizică, pe calea spirituală, mijlocită, iată, chiar şi 
de comunicarea virtuală, ne demonstrează marele ade-
văr: cu toţii, în încercări, suntem capabili să ne întâl-
nim creştineşte, în iubirea pentru cei mai trişti şi mai 
încercaţi, deoarece în ei trăieşte iisus hristos!

de aceea, toţi cei care ne primesc în „cămara Mân-
tuitorului“, care este inima bună a fiecăruia dintre noi, 
sunt ca nişte „icoane“ luminoase în momentele triste 
pe care le traversăm.

Iubiți frați şi surori,
aţi făcut din gândurile voastre bune „biserici“ tai-

nice în suflete, în inimi, în trupuri, în mâinile deschi-
se spre ajutorarea aproapelui. Aşa suntem, realmen-
te, Biserică vie!

uniţi în faţa altarului lui hristos, din sfintele bi-
serici, încălziţi de dogoarea rugăciunilor sfinţilor slu-
jitori şi ale evlavioşilor creştini ne îndreptăm, cuviin-
cios, spre „altarul fratelui“, aşa cum ne-a învaţat sf. 
ioan Gură de aur, încă din secolul iV. dar să nu uităm 
că Domnul hristos oficiază „liturghia“ bunătăţii pe 
altarele inimilor noastre de 2.000 de ani!

așa cum putem, să-l urmăm, cu credinţă tare în 
marele său dar: în unitatea credinţei şi‑n solidari-
tate, care nu exclude pe nimeni. Însă, mai presus de 
orice program, efort şi semne ale solidarităţii în aceas-
tă epidemie, să nu uităm că fiecare om este un mare 
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dar: copiii, părinţii, bunicii, străinii şi, mai cu seamă, 
doctorii sufletelor noastre – preoţii – şi ai trupurilor 
– medicii –, împreună cu toţi cei ce răspund social şi 
legal, local şi naţional, de binele nostru comunitar!

Îndrumări 
către slujitorii sfințiți și credincioșii

din Arhiepiscopia Dunării de Jos, 
în timp de epidemie

 În vederea aplicării Îndrumărilor transmise către 
Eparhii de cancelaria sfântului sinod, precizăm urmă-
toarele:

1. slujitorii şi credincioşii sunt părinteşte îndemnaţi 
ca în aceste zile de încercare să intensifice rugăciunea 
personală, împreună cu ceilalţi membri ai familiei lor, 
înălţând un gând către dumnezeu pentru sănătatea şi 
ajutorul cadrelor medicale aflate în faţa unor provocări 
majore.

totodată, slujitorii  sunt rugaţi să ia măsurile nece-
sare pentru protejarea propriei sănătăţi şi a familiilor 
lor, îndemnând şi pe credincioşi să respecte normele 
de igienă prevăzute de autorităţile în domeniu.

2. potrivit aceloraşi dispoziţii, sfânta liturghie se 
va săvârşi în aer liber, lângă sfântul lăcaş (în altarul 
de vară, acolo unde există, în faţa bisericii sau în partea 
de miazăzi), respectându-se numărul de participanţi 
(max. 100) şi distanţa de protecţie între credincioşi. 
având în vedere condiţiile meteo anunţate pentru fi-
nalul acestei săptămâni, recomandăm ca stihirile de 
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la slujba utreniei, precum şi pericopele apostolului şi 
sfintei Evanghelii din cadrul liturghiei să fie citite.

3. Bisericile vor rămâne deschise zilnic pentru ru-
găciune individuală şi taina spovedaniei, păstrân-
du-se distanţa între persoane conform normelor legale 
în vigoare. credincioşii veniţi pentru a se spovedi vor 
aştepta în afara sfântului lăcaş.

4. pentru taina Botezului, cu excepţia cazurilor 
urgente, recomandăm reprogramarea acestora după 
sfintele paşti.

5. Înmormântările se vor oficia în aer liber, cu parti-
ciparea doar a rudelor apropiate. ofrandele de la sluj-
ba de pomenire vor fi ambalate şi distribuite în condiţii 
de strictă igienă.

6. În cazul deplasării la domiciliul credincioşilor 
bolnavi şi neputincioşi pentru taina spovedaniei şi 
taina Împărtăşirii, fiecare preot se va asigura că s-au 
luat toate măsurile de protecţie pentru sine şi persoana 
asistată.

7. pe lângă aceste recomandări, adresăm îndemnul 
de a ne uni sufleteşte, în fiecare zi, din locurile în care 
ne aflăm, la rugăciunea de seară (ora 22.00), rostind 
troparele de umilinţă şi psalmul 50.

În ajunul sărbătorii Buneivestiri, vom construi îm-
preună un „pod“ al speranţei şi frăţietăţii, cercetân-
du-ne cugetul, spovedindu-ne şi, aşa cum precizează 
porunca a 6-a bisericească, ţinând post mai aspru, după 
putinţa fiecăruia, pentru a primi mila lui dumnezeu, 
spre însănătoşirea tuturor celor bolnavi din spitale şi 
din casele lor, din apropiere şi din depărtare.
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8. prin parteneriatul încheiat de arhiepiscopia du-
nării de Jos cu prefecturile Judeţelor Galaţi şi Brăila, s-a 
constituit comitetul de sprijin comunitar format din 
studenţi voluntari de la secţia de asistenţă socială a 
departamentului de teologie – Galaţi, care vor veni în 
întâmpinarea nevoilor persoanelor vârstnice sau aflate 
în stare de vulnerabilitate. persoanele în cauză pot ape-
la numărul de telefon 0236.415065, de luni până vineri,  
între orele 8.00-16.00.

continuă programul de ajutorare a familiilor nu-
meroase şi a persoanelor nevoiaşe, prin care parohi-
ile din întreaga Eparhie vor oferi 2200 de pachete cu 
produse de igienă personală şi de curăţenie, în valoare 
totală de 150.000 lei.

9. ppcc preoţi şi membrii comitetelor parohiale sunt 
rugaţi să sprijine în continuare credincioşii aflaţi în ca-
rantină, în auto-izolare la domiciliu, precum şi bătrânii 
fără rude sau cu copiii plecaţi în străinătate, încurajân-
du-i şi oferindu-le, totodată, speranţă şi încredere!

Dumnezeu să ne ocrotească, iar prin mila şi ajuto-
rul său, epidemia să fie biruită!

20 martie 2020
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„CruCea  este  ÎntotDeauna 
pUtere  şi  BirUinţă“ *

Cu puterea şi cu lucrarea şi cu harul lui dumne-
zeu, mulţumim pentru că ne-a învăţat dom-

nul astăzi, că în faţa crucii lui, care stă tot timpul de 
veghe pentru noi, poate astăzi să înţelegem mai bine 
de ce crucea stă deasupra bisericii! ca să ocroteas-
că toată lumea aceasta. poate astăzi înţelegem de ce 
crucea se pune la temelia bisericii! ca să apere până 
în adâncul pământului de rele lumea aceasta! poate 
acuma înţelegem de ce Mântuitorul stă pe cruce! ca 
să ne arate braţele sale deschise către noi şi către lu-
mea aceasta! poate astăzi înţelegem de ce crucea este 
domnul hristos, înălţimea, adâncimea, şi lăţimea iu-
birii sale. poate astăzi înţelegem de ce ne spune că şi 
noi suntem cruce! aşa ne-a chemat azi! dacă voim! 
„Cine voieşte să vină la Mine, să se lepede de sine şi să‑şi 
ia crucea sa“ (Marcu Viii, 34). 

să înţelegem cât de minunată e duminica a treia 
din postul paştelui! domnul cere crucea fiecăruia din 
noi să vină în faţa crucii sale. crucea din noi e o cruce 
slabă, neputincioasă și toate slăbiciunile şi neputinţe-
le noastre ne supără, ne întristează. Ei, domnul astăzi 
spune: „Nu! Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi. 

* cuvânt de învăţătură rostit la slujba sfintei liturghii din duminica 
a iii-a a sfântului și Marelui post, de la catedrala arhiepiscopală din 
Galaţi, 22 martie 2020.
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Luaţi jugul Meu...“ (Matei Xi, 28-29). Jugul lui e cru-
cea lui. neputinţele noastre sunt crucea noastră. 

Fie ca fiecăruia din noi să-i dea domnul putere să-şi 
arate crucea, arătându-i domnului păcatele, arătân-
du-i domnului bolile, arătându-i domnului egoismul! 
tot cu braţele lui de pe cruce – şi crucea este totdeau-
na putere şi totdeauna biruinţă – ne sprijină acum. Şi 
boala aceasta este tot o cruce! această cruce dacă o 
ducem la domnul se uneşte cu crucea lui şi noi ne 
unim astăzi cu cei de acasă, cu cei care nu pot veni. Şi 
sfânta cruce, sunt sigur, aşa cum a cântat Biserica as-
tăzi, când am scos crucea în mijlocul lumii, Mântuieşte 
Domne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Biru‑
inţă drept‑credincioşilor creştini – ne ajută să biruim. atât 
să ştim: biruinţă! aţi biruit frigul şi aţi făcut vremea rea, 
vreme bună. din bunătatea domnului! nimeni nu se 
va îmbolnăvi astăzi din cei care au fost aici! În toţi se 
arată puterea domnului!

chiar şi acum, fraţii mei, când nu avem putinţa 
să stăm unul lângă altul trupeşte, a venit vremea să 
fim tot mai aproape sufleteşte unul lângă altul! sufle-
teşte sunt toţi astăzi uniţi! toţi suntem cruce! dar iată, 
că toţi, trişti, în casele noastre, în izolare, în spital, pri-
mim un mesaj puternic: iată, a venit, duminică, a tre-
ia săptămână din post, prin cruce, prin boală, bucurie 
mare! hristos e doctor! crucea e putere! credinţa e 
medicament! sfânta împărtăşanie este medicamentul 
nemuririi! 

chiar dacă nu vom mai putea fi la sfânta liturghie, 
ceea ce nu dorim, nu va înceta liturghia pe sfântul 
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Altar! nu va înceta iubirea! nu va înceta apropierea 
sufletească! ne vom ruga mult mai intens! spuneţi-le 
la toţi să facă altar sfânt şi dumnezeiesc prin rugăciu-
nea de dimineaţă, de la prânz şi seară, prin aprinderea 
candelei, prin semnul sfintei cruci, şi prin unirea al-
tarului din biserică, unde slujitorii negreşit pot sluji, să 
faceţi din case, cum va cere situaţia. catedrale! să fie 
mult mai frumos în suflet şi în case, decât în catedra-
lă! azi a fost un exerciţiu! se poate! Vă mulţumesc! Vă 
mulţumesc! Vă mulţumesc! 

Vă rugăm să poftiţi, unul după altul, să vă aşezaţi! 
Vin şi eu în câteva clipe, aici, la cancelarie, la sala cu-
noscută ,,Episcop chesarie“, unde ne vom întâlni pen-
tru câteva minute. anafura o veţi primi de acolo. care 
vreţi, după aceea, – biserica e deschisă – , vă închinaţi 
la sfintele icoane, lejer, lejer, lejer!

cu noi este dumnezeu! sfântă cruce ajută-ne! 
doamne apără-ne! doamne, armă asupra diavolului, 
crucea ta ne-ai dat-o nouă, că se îngrozeşte şi se cu-
tremură – nesuferind virusul să stea în faţa crucii lui 
hristos! amin! 

dar să fim şi noi atenţi! respectaţi cu sfinţenie tot 
ce ne cere autoritatea! Vă mulţumesc! 
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înDemn  către  eleVii  seminArişti

Dragi tineri elevi seminarişti
Să fiți sănătoşi! 

Haideți să ne rugăm!

s imt urgenţa unei comunicări de la distanţa fizi-
că, impusă de epidemia recentă, care, iată v-a 

izolat, sper doar trupeşte şi pentru o cât mai scurtă pe-
rioadă.

Vă caută însă duhul meu, sufletul meu şi dorul de 
a vă revedea, cât mai repede, la cea mai odihnitoare 
întâlnire, la „lumină lină“, în şoaptele juvenile ale unui 
murmur ceresc, rugăciunea de seară, în capela semi-
narului „sfântul apostol andrei şi sfântul ierarh şi 
Vindecător nectarie“.

cred că şi vouă vă este dor de rugăciunea în co-
mun. haideţi s-o continuăm!

Vă invit cu drag, pe toţi cei ce sunteţi în bună comu-
nicare prin internet să păstraţi aceeaşi oră de rugăciu-
ne, seara, ca şi când aţi fi în persoană, la capelă.

aşezaţi-vă în genunchi, după ce aţi aprins candela, 
în faţa icoanei, deschideţi cartea de rugăciuni, sau, după 
caz, începeţi a vă ruga, exact aşa cum o faceţi de obicei. 
la sărbătoarea Bunei Vestiri, deschideţi-vă sufleteşte, în 
mijlocul familiei, acasă, faceţi prin rugăciunea de seară 
o punte luminoasă sufleteşte şi dacă doriţi, chiar prin 
imagine, uniţi-vă şi transmiteţi-vă cea mai bună veste, 
cea a comunicării cu dumnezeu, cu Maica domnului 
şi cu toţi sfinţii, ca, astfel, inimile şi sufletele voastre să 
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se unească în bucurie, în tinereţe, în speranţă, în pace, 
în linişte, în sănătate, pentru voi, pentru părinţi, pen-
tru dascăli, pentru doctori, pentru voluntari, dar mai 
ales pentru cei ce au fost atinşi de neprietenosul şi prea 
periculosul coronavirus!

În al doilea rând, faceţi-vă zilnic, un program, al 
creştinului, în casa lui, în aşa fel, încât, tot ceea ce vă 
lipseşte omeneşte, în izolare să dobândiţi sufleteşte, 
spiritual şi moral! Faceţi un colţişor de rugăciune, de 
meditaţie, o microcatapeteasmă, în faţa cărora să vă ru-
gaţi cu familia!

apoi aranjaţi o mică bibliotecă, aşa cum se poate şi 
continuaţi, după rugăciune şi micul dejun, cu o lectură 
de cel puţin două ore, până la prânz: literatură şi îndem-
nuri pline de speranţă, de tinereţe, de bărbăţie, de curaj, 
de lumină, de frumuseţe, de iubire de dumnezeu, de 
popor, de ţară, de lumea în care ne este dat să trăim.

după dejun, odihniţi-vă puţin.
reluaţi activitatea şcolară, aşa cum puteţi mai ales 

cei din clasa terminală, lucraţi intens la obiectele de Ba-
calaureat. Folosiţi toate mijloacele virtuale pentru a vă 
îmbogăţi şi cunoştinţele şi bunele deprinderi.

nu uitaţi, cei ce puteţi, doriţi, ştiţi şi aveţi bucurie, 
să le transmiteţi vârstnicilor, bunicilor şi bolnavilor, 
dar mai ales generaţiei voastre, veşti foarte bune!

Fiţi voi rugători şi inspiraţi-le bucuria prezenţei lui 
dumnezeu în izolarea fizică. arătaţi-le o mare libertate 
interioară!

24 martie 2020
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„creD,  DoAmne! 
AJUtă  necreDinţei  mele!“ *

În duminica a iV-a a sfântului post al paştelui, 
dumnezeiasca liturghie a sfântului Vasile cel 

Mare în cuprinsul ei ne descoperă două mari daruri, 
spirituale, dar cu un efect imediat asupra vieţii noas-
tre omeneşti. pe primul ni-l relatează sfântul Evan-
ghelist Marcu, în Evanghelia sa de la cap. iX, versete-
le 17-32. ne arată aici domnul vindecarea unui copil 
care era agresat de către un duh mut şi surd. iar al 
doilea este pomenirea pe care o face Biserica, sfân-
tului ioan al scării, care ne-a lăsat una din cele mai 
luminate, mai înălţătoare şi mai profunde mărturii 
despre urcuşul duhovnicesc, de la păcat la virtute, 
de la necredinţă la pocăinţă, de la boala sufletească la 
sănătatea sufletească, de la tulburare la pace, făcând 
din suferinţa noastră ,,o scară“ care urcă din adâncul 
suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti până în înăl-
ţimea bunătăţii nesfârşite a iubirii, şi iubirea, ştim, 
este dumnezeu. iar Scara are treizeci de trepte, care 
sunt tot atâtea ajutoare de la dumnezeu în tot atâtea 
încercări. la treizeci de neputinţe ale noastre sunt 
treizeci de mâini întinse de daruri duhovniceşti 
şi de medicamente cereşti, în neputinţele noastre 
omeneşti. 

* cuvânt de învăţătură rostit la slujba sfintei liturghii din duminica 
a iV-a a sfântului și Marelui post, de la catedrala arhiepiscopală din 
Galaţi, 29 martie 2020.
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În Evanghelia de astăzi, sfântul Evanghelist Marcu 
arată durerea unui tată, care a încercat în toate împre-
jurările care i-au fost lui accesibile, pe cineva în măsu-
ră să-i vindece fiul, deoarece fiul avea o posesiune in-
terioară, nu vorbea, dar, atunci când duhul îl chinuia, 
îl arunca la pământ, făcea spume, scrâşnea din dinţi şi 
înţepenea. El a venit, mai întâi, la ucenicii Mântuito-
rului, rugâdu-i să-l ajute să izgonească duhurile cele 
rele, care stăpâneau, iată, acest copil. Și, aflând des-
pre aceasta, Mântuitorul, care vede durerea mare a 
tatălui, intervine, deoarece noi nu putem să vindecăm 
nici propriile noastre boli. totuşi, unora dintre noi le-a 
dat dumnezeu puterea, prin tăria duhovnicească de 
a vindeca bolile cele sufleteşti, dacă solicităm ajutorul 
lui. Asistenţii Domnului nostru iisus hristos sunt 
oamenii curaţi cu inima, foarte devotaţi şi rugători 
permanent, pentru semenii lor. sunt preoţii care au 
primit harul de la dumnezeu, aşa cum ne învaţă dum-
nezeiasca scriptură: ,,În dar aţi luat, în dar să daţi“ (Ma-
tei X, 8), ,,Peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor 
face sănătoși“ (Marcu XVi, 18). 

de asemenea, domnul a dăruit și unei alte catego-
rii de oameni, care o perioadă lungă de timp învaţă cu 
multă stăruinţă şi cu multă seriozitate alcătuirea noas-
tră sufletească şi trupească. nimeni nu studiază mai 
mult omul, decât o face un student de la Medicină, în 
timpul studenţiei şi, după aceea, toată viaţa lui, ca me-
dic. Medicii sunt ,,preoţii“ trupurilor noastre. iată de 
ce şi Evanghelia de astăzi, într-un fel arată cele două 
surse ale vindecării care sunt dăruite de dumnezeu. 
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pe de o parte sursa spirituală, despre care este vor-
ba în Evanghelia de astăzi. Agenda medicamentelor 
de vindecare este sfânta evanghelia şi harul. medi-
camentele sunt în darurile Duhului sfânt, care trec 
însă prin rugăciunile, prin pocăinţa şi prin postul şi 
celelalte fapte bune ale noastre. tot astfel, medicamen-
tele pentru vindecarea de leziunile trupeşti le-a dat 
dumnezeu din darurile creaţiei sale, pe care le combi-
nă oameni învăţaţi, farmaciştii, chimiştii, biochimiştii, 
iar, în final, doctorii sunt cei care ni le administrează. 
la fel şi sfânta Biserică ne administrează ,,medicamen‑
tul nemuririi“ (sfântul ignatie teoforul), sfânta Împăr-
tăşanie, care este întotdeuna medicamentul vieţii veş-
nice. domnul hristos este pe sfântul altar. cei ce se 
împărtăşesc nu fac altceva decât să curăţe toţi microbii 
de pe suflet, de pe inimă şi din trupul nostru. Şi mai 
mult decât atât, să introducă harul şi puterea şi ener-
gia Mântuitorului care spune: „Cel ce mănâncă trupul 
Meu şi bea sângele Meu are viaţă veșnică și Eu îl voi învia 
în ziua cea de apoi“ (ioan Vi, 54). 

ne rugăm ca dumnezeu să îi ajute pe medici și, cât 
de curând, să descopere şi antivirusul care, cu siguran-
ţă, prin rugăciune, prin post și prin respectarea întru-
totul a regulilor, care sunt ca şi ale Bisericii, ne va scăpa 
de acest virus. poruncile Bisericii sunt direct porun-
cile medicilor şi poruncile medicilor sunt poruncile 
Bisericii, pentru că voia lui dumnezeu este sănătatea 
noastră sufletească şi trupească. nu Dumnezeu ne dă 
microbii! noi acceptăm microbii, mizeriile şi toate 
bolile noastre. Dumnezeu ne‑a dat o creaţie curată. 
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noi am murdărit‑o. iată, acum, timpul de curăţire şi 
sufletească şi trupească!

Întrucât am devenit necredincioşi, Mântuitorul ne 
dă astăzi un test, aşa cum aşteptăm testul pentru mi-
crob. Există un microb al sufletului: necredinţa. ,,O, 
neam necredincios, până când voi fi cu voi?“ (Matei XVii, 
17) aşa spune Mântuitorul. Şi răspunde tot El: tot-
deauna! Mântuitorul Şi-a dat seama că niciodată nu ne 
poate părăsi. de ce? pentru că tot El a spus: ,,Fără de 
Mine nu puteţi face nimic bun“ (ioan XV, 5). Şi atunci, 
domnul, în minutul doi, după ce constată că sfinţilor 
apostoli nu le-a fost cu putinţă să vindece acest copil, 
oricât de apostoli erau, arată că mai treabuia să fie ci-
neva în mijlocul lor. cine ? iisus ! sfinţii apostoli sunt 
sfinţii apostoli pentru că-l cheamă pe domnul iisus 
permanent în ei. Atât suntem apostoli, cât îl chemăm 
pe mântuitorul iisus hristos în noi! Atât suntem pre-
oţi cât stăm în legătură cu harul ! Atât suntem oame-
nii lui Dumnezeu, cât timp îl ţinem pe Dumnezeu în 
noi. Atât putem să facem, cât îl rugăm pe Dumnezeu 
fierbinte!

să continuăm chemarea lui iisus, care zice: ,,Adu‑
ceţi‑l aici la Mine“ (Matei XVii, 17). Şi l-au adus la El. Şi 
duhul, văzându-l pe iisus, îndată a zguduit copilul, 
iar copilul căzând la pământ, se tăvălea spumegând.        

iată, faţă în faţă, cele două puteri: puterea vinde-
cătoare şi puterea distrugătoare. sănătatea, şi puterea 
ei reprezentată de domnul, şi boala, reprezentată prin 
duhul cel rău. la mijloc este copilul. În copil a intrat 
duhul rău, ca un virus. duhul rău îşi manifestă rău-
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tatea public. domnul Şi-arată bunătatea tainic. duhul 
face zgomot. duhul loveşte. duhul tulbură. duhul rău 
îmbolnăveşte. domnul, în tăcere, în linişte, în taină, ne 
cheamă pe fiecare în parte. însăşi taina tăcerii noastre 
în faţa suferinţei prin chemarea Domnului este un 
moment de vindecare! Înseamnă că ne-am luat crucea. 
Înseamnă, că am înţeles, că ea nu este singură, ci-l are 
pe domnul hristos răstignit. Înseamnă, atunci, când 
am luat tărie, crucea pe care ne-a dat-o domnul, şi-l 
chemăm pe El, care coboară de pe cruce, şi ne dăru-
ieşte puterea lui. 

iisus îl întreabă apoi şi pe tată: ,,Câtă vreme este de 
când a venit aceasta – adică boala?“ adică duhul cel rău. 
iar, tatăl, răspunde: ,,Din pruncie. Şi de multe ori l‑a arun‑
cat şi în foc, şi în apă ca să‑l piardă“ (Marcu iX, 21-22). Şi 
s-a aşezat o tăcere de plumb şi a căzut o lacrimă pe 
inima unui tată neputincios! atâta a mai putut spune: 
,,Dacă poţi să faci ceva, ajută‑ne, fiindu‑Ţi milă de noi!“ 

În faţa acestei rugăciuni: Fie‑Ţi milă de noi! Fă 
ceva pentru noi!, bietul tată şi-a arătat nu numai ne-
putinţa lui, ci a făcut o mărturisire foarte profundă: a 
introdus un dubitativ. a început cu îndoiala: ,,Dacă“. 
cât de mult îi semănăm acestui tată! de câte ori nu 
începem cu ,,dacă“. Îndoiala este semnul omenesc al 
limitelor. acestea sunt limitele noastre: îndoielile. ne 
îndoim de noi, ne îndoim de semenii noştri, ne îndoim 
de dumnezeu. cea mai grea de purtat dintre îndoile-
lile vieţii este îndoiala de dumnezeu. Ştiind aceasta, 
Mântuitorul îi răspunde tot prin acelaşi cuvânt. Dar 
cuvântul de îndoială faţă de puterea lui Dumnezeu, 
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mântuitorul îl converteşte într‑o trezire la realitate a 
acestui om.

Ei bine, dacă tu te-ai îndoit că Eu pot să fac ceva, 
atunci îţi spun: ,,Dacă poţi crede – dacă! ai început cu 
dacă, voi începe cu dacă, pentru a vedea dacă poţi să 
crezi! – toate sunt cu putinţă celui ce crede“ (Marcu iX, 
23). cu alte cuvinte, Mântuitorul iisus hristos aici nu 
introduce un dubitativ, ci scoate dubitativul din ade-
vărul credinţei. Îndepărtează din credinţă, rugina ei, 
îndoiala. o credinţă îndoielnică nu-i credinţă. Este în-
doială. definiţia credinţei, dimpotrivă este, acea forţă 
lăuntrică pe care ne-o dă doar dumnezeu, prin care 
toate cele bune sunt cu putinţă. cu alte cuvinte, temelia 
tuturor gândurilor bune şi actelor bune ţin de credinţă. 
aşa şi spune sfântul apostol pavel: „Ea este dovedirea 
lucrurilor viitoare“ (Evrei Xi, 1).

În acea clipă se produce o convertire a tatălui. tatăl 
se converteşte! ,,Îndată strigând, a zis cu lacrimi“ – a măr-
turisit cu lacrimi credinţa! Aceasta este minunea! este 
încredinţarea! Un tată îndoielnic în privinţa credinţei 
îşi manifestă puternic credinţa, se converteşte la cre-
dinţă, în faţa Domnului! Şi răspunde cu lacrimi! lacri-
mile sunt botezul pocăinţei, întoarcerea, încredinţarea, 
purificarea, binefacerea, starea de convingere în bine. 
,,Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele“ (Marcu iX, 24). 

această mărturisire, iubiţi fraţi şi surori, de cre-
dinţă, în faţa domnului iisus hristos – Cred, Doamne! 
este urmată de o accentuare a neputinţei omeneşti. cu 
alte cuvinte, singurul credincios cu adevărat, în a‑şi 
păstra toate făgăduinţele este Dumnezeu! Dumnezeu 
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crede în mântuirea noastră! Dumnezeu crede în viaţa 
noastră veşnică ! Dumnezeu crede în om! de aceea 
s‑a întrupat într‑un om ! de aceea a venit pentru noi 
oamenii şi pentru a noastră mântuire. dar, credinţa 
noastră omenească fără credinţa Mântuitorului este 
slabă! ,,Cred, Doamne, în Tine, dar Te rog să‑mi crească cre‑
dinţa mea în Tine cu puterea Ta“. sfinţii apostoli înainte 
de pătimirile Mântuitorului iisus hristos s-au rugat: 
,,Doamne, sporeşte‑ne credinţa“ (luca XVii, 5). 

,,Ajută necredinţei mele!“ cât de actuală este aceas-
tă rugăciune pe care trebuie s‑o înălţăm cu toată ini-
ma, cu toţii, am rostit‑o cu sfială înainte de‑a ieşi la 
acest cuvânt în faţa Domnului, când ne‑a îngăduit să 
primim sfântul său trup. am spus: ,,Cred, Doamne şi 
mărturisesc, că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dum‑
nezeu Celui viu, Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei 
păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta 
este însuşi preacuratul Tău Trup şi Acesta este însuşi prea‑
sfântul Tău Sânge“.  cred, de asemenea, că tu doamne, 
cum ne-ai arătat în Evanghelia de astăzi, şi cum ne-ai 
arătat în sfânta liturghie prin rugăciunea sfântului 
Vasile, că vrei să‑ţi faci biserică în sufletele noastre, 
şi mai cred că toţi creştinii din dor, astăzi s‑au îm-
părtăşit de biserică şi de liturghie prin dor! aşa a 
făcut şi Mântuitorul când le-a spus ucenicilor: ,,Cu dor 
am dorit să mănânc împreună cu voi acest Paşti“ (luca                                                                                
XXii, 15). 

Această trecere de la boală la sănătate este un paş-
te! această trecere de la frică la siguranţa că dacă vom 
urma căile credinţei şi căile unei sporite atenţii la sănă-
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tatea nostră, vom birui prin credinţă! la toate medica-
mentele şi la toate cele pe care le recomandă autorita-
tea şi Biserica să adăugăm credinţa puternică! ,,Cred, 
Doamne! Ajută necredinţei mele“, că tu, cu adevărat, poţi 
să ne vindeci! deoarece, în minutul următor, domnul, 
după ce a auzit această mărturisire profundă a credin-
ţei slabe pe care o avem noi, toţi oamenii, adaugă o 
credinţă puternică pe care El ne-o întăreşte. Fiecare ru-
găciune întăreşte credinţa în noi! Fiecare metanie întă-
reşte credinţa în noi! Fiecare luminare aprinsă întăreşte 
credinţa în noi! Fiecare faptă bună întăreşte credinţa în 
noi! Fiecare clipă de iertare întăreşte credinţa în noi, 
prin puterea lui dumnezeu!

Şi, de îndată, pe temeiul acestei credinţe, tatăl s-a 
vindecat de necredinţă, s-a umplut de credinţă şi pe 
temeiul credinţei lui profunde, Mântuitorul a poruncit 
duhului mut şi surd să iasă din copil. 

Mântuitorul nu discută cu duhurile! Mântuitorul 
porunceşte duhurilor! mântuitorul discută cu noi, oa-
menii! mântuitorul ne acceptă pe noi, oamenii! Mân-
tuitorul nu ascultă de duhurile cele rele! le porunceşte, 
pentru că are putere! ,,Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: 
– doar domnul poate porunci duhurilor rele – Ieşi din 
el şi să nu mai intri în el !“ (Marcu iX, 25). 

duhul rău, pentru că-i duh rău, îşi arată răutatea. 
l-a zguduit din nou, a răcnit cu putere. ca să ne dăm 
seama că de câte ori facem lucrurile acestea, nu le fa-
cem din duhul lui dumnezeu! de câte ori respingem 
pe aproapele! de câte ori ne manifestăm nepaşnic am 
pierdut duhul lui dumnezeu. Într-o clipă să ne trezim 
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şi să chemăm imediat duhul lui dumnezeu, duhul cu-
răţiei, al dragostei, al smereniei!

iar copilul a rămas înăuntru, vindecat. dar iisus l-a 
ridicat, i-a dat mâna! (Marcu iX, 27) aici trebuie să spu-
nem că mâna pe care a lăsat-o Mântuitorul iisus hris-
tos în Biserică sunt faptele bune! de câte ori purtăm în 
mâinile noastre un dar cât de mic pentru aproapele, 
de câte ori deschidem braţele noastre către aproapele, 
dumnezeu ne ia de mână atunci, iar din mâinile noas-
tre dumnezeu dăruieşte darurile lui fraţilor noştri. s-a 
spus adesea: ,,Slujitorii trebuie să fie mâinile prelungite ale 
lui Dumnezeu de la Altarul Lui către altarul sufletelor şi 
inimilor noastre“. 

o, cât de mult se prelungesc mâinile Domnului 
nostru iisus hristos prin orice cuvânt bun, prin orice 
rugăciune, prin orice gând dumnezeiesc şi prin orice 
faptă bună, pe care o faceţi către cei care sunt singuri 
şi nu se pot ridica din pat! o, cum se văd mâinile lui 
Dumnezeu astăzi la fiecare medic care ridică pe ci-
neva din boală! iisus hristos este acolo, care‑l ridică 
exact cum a ridicat acest copil în picioare! Şi, îndată, 
copilul s-a vindecat! domnul a intrat în casă! (Marcu 
iX, 28)

Vedeţi? deci nu sunteţi aşa de singuri în casă! dom-
nul ştie că sunteţi acolo! Şi dumneavoastră trebuie să 
ştiţi că domnul este în dumneavoastră! este de aici 
până acolo şi dumneavoastră sunteţi în inima mea, 
acum, toţi! Zicem cu domnul: nu‑i o catedrală goală. 
e o catedrală arhiplină spiritual! şi fiecare sunteţi o 
catedrală! prin Duhul cel sfânt. 



Dar  din  dor  de  Sfintele  Paşti 111

ca şi dumneavoastră şi eu şi toţi, apostolii l-au 
întrebat în casă: ,,Noi de ce n‑am putut să izgonim acest 
duh?“ (Marcu iX, 28). noi, ca sfinţi apostoli! noi, de 
ce nu putem? să ne întrebăm, de ce nu putem? De ce 
nu putem învinge acest virus? nimeni nu ne poate da 
răspuns din lumea aceasta! singurul care ne dă răs-
punsul sigur e Domnul. acest răspuns din Evanghe-
lie este şi medicamentul nostru de astăzi, de la sfânta 
liturghie: ,,Acest neam de diavoli cu nimic nu poate ieşi, 
decât numai cu rugăciune şi cu post!“ (Marcu iX, 29).      

doamne iisuse hristoase dumnezeul nostru viu, 
prezent în noi şi lângă noi, înmulţeşte-ne credinţa în 
prezenţa ta în noi. uneşte-ne mai mult în rugăciune, 
în post şi-n fapte bune! iată ce dar mare-i rugăciunea, 
despre care Mântuitorul vorbeşte astăzi prin scrisul 
sfântului ioan scărarul pe care îl sărbătorim astăzi, 
care ne-a rămas în Filocalia volumul 9, Scara despre 
care am vorbit la început. urcaţi-vă pe treapta a 28-a. 
Mai sunt două, până la dragoste!

,,Rugăciunea, de care avem nevoie azi, este, după în‑
suşirea ei, însoţitoarea şi unirea omului şi a lui Dumnezeu; 
iar după lucrare, susţinătoarea lumii. Este împăcare a lui 
Dumnezeu; maica lacrimilor şi fiica lor; ispăşirea păcatelor; 
pod de trecere peste ispite; peretele din mijloc în faţa necazu‑
rilor; zdrobirea războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor 
fiinţelor netrupeşti, veselia ce va să vie, lucrarea fără mar‑
gine, izvorul virtuţilor, pricinuitoarea harismelor (a darui‑
lor), sporirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minţii, 
securea deznădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, 
bogăţia călugărilor, vistieria sihaştrilor, micşorarea mâniei, 
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oglinda înaintării, arătarea măsurilor, vădirea stării dinăun‑
tru – Arată‑mi credința şi‑ți voi arăta fapta. Arată‑mi 
linişte, şi‑ți voi arăta credința (s.n.). Rugăciunea este 
descoperirea celor viitoare, semnul slavei. Rugăciunea este 
celui ce se roagă cu adevărat tribunal, dreptar şi scaun de ju‑
decată al Domnului, înaintea scaunului Judecăţii viitoare“1 
– a domnului şi dumnezeului şi Mântuitorului nostru 
iisus hristos. 

iubiţi fraţi şi surori, medicamentul credinţei înmul-
ţintă prin rugăciune şi prin fapte bune, acum când sună 
clopotul, în auzul urechilor noastre, auzi doamne ru-
găciunea poporului din casele lor, uneşte-ne de la sfân-
tul altar al tău pe altarul tuturor sufletelor creştinilor 
din casele lor, din spitale şi din toată lumea ta! spo-
reşte-ne doamne credinţa, nădejdea şi dragostea, fă-ne 
mai buni şi mai înţelepţi! Întinde-ne şi nouă mâna, pre-
cum ai întins-o copilului pe care l-ai vindecat. dă-ne şi 
nouă puterea de-a mărturisi: da, doamne, în epidemia 
de coronavirus, cred şi mărturisesc că tu eşti docto-
rul care ai dat vindecare şi prin rugăciune şi prin post 
şi prin credinţă, prin respectarea tuturor normelor de 
distanţare socială, pentru o mare apropiere spirituală 
în duh şi-n adevăr, spre slava ta!

iubiţi fraţi şi surori, luaţi sfatul sfântului ioan scă-
rarul înainte de masa de prânz. hrăniţi la prânz su-
fletul! Înainte de toate, să punem pe hârtia rugăciunii 

1.  sfântul ioan scărarul, Scara Raiului, în Filocalia, vol. 9, tradu-
cere pr. prof. dr. dumitru stăniloae, Ed. i.B.M.B.o.r., Bucureşti, 1980, 
p. 403.
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noastre, o mulţumire sinceră! În al doilea rând, mărtu-
risirea şi zdrobirea sufletului întru multă simţire! apoi 
să facem cunoscut Împăratului toată cererea noastră. 
cele bune şi de folos sufletelor şi trupurilor noastre, 
sănătate şi pace lumii, de la domnul să cerem! dumi-
nică binecuvântată! aşa să fie! amin!    

   scAră  lUminoAsă 
spre  Înviere

am început, fraţilor, în săptămâna a cincea din 
postul paştilor slujba deniilor. denie înseamnă 

slujba în biserică, seara, la apusul soarelui. cuvântul se 
traduce în româneşte cu termenul „zi“. Este seară doar 
sufleteşte. trăim lumina zilei și nu întunericul nopţii. 
În această logică a Bisericii, arătăm că mai există o lu-
mină care se aprinde din interior. din lumina fără în-
tuneric în ea! Este domnul hristos, lumina lumii! aşa 
ne-a învăţat chiar dânsul: „Eu sunt Lumina lumii“ (ioan 
Viii, 12). de aici invitaţia sa: să primim în noi această 
lumină persoană! să aprindem în noi, ca şi într-o can-într-o can--o can-
delă lumina neîntunecoasă! atunci nu ne mai orientăm 
cu ochii exteriori, care solicită multă lumină exterioa-
ră, ci deschidem ochii lăuntrici, pe care cu siguranţă îi 
avem. trebuie însă, să ne alimentăm de la sursă, pen-
tru a-l vedea mai întâi, pe cel ce este lumina! Între 
domnul şi om, în întunericul serii, care arată limita ve-
derii noastre doar în afară, se aşază starea luminoasă a 
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păcii lăuntrice. apoi consumăm, încet şi tainic lumina 
rugăciunii. 

luminaţi lăuntric – trecem la fapta luminoasă, adi-
că la vieţuirea frăţească. când în noi este lumina dom-
nului, inima se deschide, se dăruieşte şi devine un „al-
tar“ al bunătăţii, al filantropiei. câtă lumină ne trebuie, 
iubiţilor, de la distanţa fizică, aflaţi, temporar, dureros, 
în case, pentru a depăşi apăsarea sufletească şi a des-
chide ochii lăuntrici, spre a ieşi din singurătate! aprin-
deţi, după ce aţi stins becul, o lumânare! dacă aveţi, o 
candelă! priviţi la lumina lină! priviţi la sfânta icoană! 
acum se unesc ochii noștri cu ochii domnului deschişi 
veşnic asupra umanităţii, care ne învaţă să-i privim pe 
cei din jur, de departe, foarte de aproape. Înţelegem de 
ce pereţii nu mai sunt un obstacol întunecos. Ei au de-
venit o fereastră, prin care-l vedem pe aproapele. Este 
în noi, nu numai între noi!

aşa să lumineze lumina noastră înaintea oameni-
lor, „ca văzând ei faptele noastre cele bune să‑l slăvească pe 
Tatăl nostru cel din Ceruri“ (Matei V, 16).

aşa urcăm luminoşi spre Înviere!

1 aprilie 2020
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hAiDeţi  să  ne  cUrăţim, 
prin  spoVeDAnie  De  păcAte 

şi  prin  pocăinţă  să  ne  cUrăţim 
De  microBUl  mAi  GreU 

Decât  epiDemiA! *

Cântecul lacrimilor!“ ce expresie nemaiauzi-
tă şi, totuşi, mărturisită prin cei ce au trecut, 

existenţial, de la starea de disperare la speranţă, de la 
durerea bolii lăuntrice, la uşurarea sufletească, de la 
tristeţea pentru izolarea în întunericul păcatului, la bu-
curia întoarcerii la părintele iertător care vede starea 
noastră de pocăinţă unită cu smerenia, adică justa eva-
luare sinceră de sine în faţa Binefăcătorului dumne-
zeu.

lacrimile, cum ştim, sunt şi ele rezultatul unor tră-
iri, al unor stări lăuntrice; unele izvorăsc din tristeţe. 
acestea sunt nefolositoare şi aducătoare de boli văzu-
te sau ascunse. altele sunt uşurătoare, se preling lin şi 
duios, fără a le vedea cineva, de la exterior. nici chiar 
cel care plânge lăuntric nu le vede. dar simte o uşu-
rare, inexplicabilă în cuvinte. se simte eliberat. reia 
firul vieţuirii dintr-o altă determinare lăuntrică. aşa 
începe purificarea! lacrimile lăuntrice lasă loc liniştii 
adânci, iar inima veghează ca un străjer, 24 din 24 de 

*  cuvânt de învăţătură rostit la slujba deniei canonului cel Mare 
al sfântului andrei criteanul, de la catedrala arhiepiscopală din Galaţi, 
1 aprilie 2020.

„
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ore la orice apăsare pornită din afară. nu mai au efect, 
în această stare, decât undele armoniilor ce se nasc din 
rugăciune.

una din aceste stări ne este oferită, de Biserică la 
începutul postului paştilor prin rugăciunea transferată 
din viersurile celui mai mare imn al pocăinţei, cu 250 
de strofe, alcătuit în secolul Vii de sfântul andrei cri-
teanul. se numeşte canonul cel Mare.

se cântă duios sau se citeşte lin, strofă cu strofă, de 
arhiereu ori de preot, la parohie, iar la sfârşitul fiecă-
rei lecturi corul, armonizat pe un ton minor, mângâ-
ietor, catifelat, îngereşte repetă rugăciunea vameșului 
„miluieşte‑mă Dumnezeule, miluieşte‑mă!“ de pe porta-
tivul muzical, intonaţia trece, pe neobservate, pe cel al 
inimii! inima devine pupitru, harpă şi cămară a unei 
simfonii atât de intime, încât, fiecare din noi devenim 
primitori şi dăruitori de armonie dumnezeiască, în sta-
rea de disfonie omenească, din pricina păcatului!

Începem aşa: „De unde voi începe a plânge faptele vieţii 
mele celei ticăloase? Ce începere voi pune, Hristoase, acestei 
tânguiri de acum? Căci ca un milostiv, dă‑mi iertare greşe‑
lilor!“

urmează aşa până la finalul celor 250 de strofe. 
din fiecare trebuie decupat mesajul. Este vorba de 

tot atâtea modele într-un fel, câte strofe sunt, din isto-
ria mântuirii, din Vechiul şi din noul testament, dar 
şi din experienţa pocăinţei sfinţilor părinţi. stau faţă 
în faţă, mai întâi, sufletul şi faptele noastre! apoi vin 
ajutoarele bune şi rele. după cum făptuim suntem în-
soţiţi: binele cu cei buni, răul cu cei răi!
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„Ţi‑am pus înainte, o, suflete, pe cei drepţi, căror n‑ai 
urmat!“ postul se înţelege, de la sine. de ce? iată de 
ce: „Însuşi idol m‑am făcut, vătămându‑mă, cu poftele 
sufletului meu.“ pentru aceasta avem mare nevoie de 
pocăinţă reală: „Ci întru pocăinţă primeşte‑mă şi întru 
cunoştinţă cheamă‑mă!“ „Cu lut mi‑au amestecat gândul 
eu ticălosul. Spală‑mă, Stăpâne, în baia lacrimilor mele, 
mă rog, albă ca zăpada făcând haina trupului meu.“ aici 
este prelungirea înţelesurilor tainice ale pocăinţei, de 
a ne reda starea cea dintâi, a hainei luminoase a Bo-
tezului nostru, pe care am pătat-o cu patimile şi cu 
păcatele. 

„Lacrimi din ochii mei Mântuitorule, şi suspinuri din 
adânc curat aduc Ţie, strigând inima mea: «Dumnezeule, 
păcătuit‑am Ţie, milostiveşte‑Te spre mine»“, căci „De n‑a 
şi păcătuit nimeni cu mine, totuşi primeşte‑mă, Milostive 
Mântuitorule şi pe mine, care cu frică mă pocăiesc şi cu dra‑
goste strig: «Păcătuit‑am Ţie, Unuia, nelegiuit‑am, miluieş‑
te‑mă»“.

dar cauza mult mai profundă a stării de păcătuire 
este depărtarea de dumnezeu şi prea neatenta apropi-
ere doar de cele lumeşti! „Legea a slăbit, Evanghelia nu 
lucrează şi toată Scriptura în tine nu este băgată în seamă; 
profeţii au slăbit şi tot cuvântul Celui Drept. Şi rănile tale, 
o suflete al meu, s‑au înmulţit, nefiind doctor care să le în‑
sănătoşeze.“

totuşi, domnul ne oferă pilde, modele şi ajutor în 
necazuri, în încercări, în toţi, în păcate: „Pildele Scrip‑
turii cele noi îţi aduc ţie, care să te ducă pe tine suflete la 
umilinţă, râvneşte, dar, drepţilor, iar de păcătoşi te leapădă 
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şi înduplecă pe Hristos cu rugăciunile tale, cu postul, cu 
curăţia şi cu smerenia!“

Faţă în faţă cu omul păcătos, „dintre care cel dintâi, 
sunt eu“, stă lumina văzută a lucrării tăcute şi profunde 
a pocăinţei, în trup, „o viaţă întreagă“! Este o mult prea 
păcătoasă, din tinereţele sale, pe nume Maria Egip-
teanca, trăitoare în primele secole creştine la alexan-
dria, pelerin, la locurile sfinte de la ierusalim. Viaţa 
ei scrisă de sfântul sofronie, patriarhul ierusalimului 
(sec. Vii) este „perla pocăinţei“, iar autoarea acesteia 
este „turtureaua cea iubitoare de pustie, sfeşnicul lui 
hristos“, glasul celui ce strigă în pustie, predicând po-
căinţa. Ea a urmat calea lăuntrică a pocăinţei, neştiută 
de nimeni, în pustiul iordanului 47 de ani! a descope-
rit-o pentru noi toţi, căci niciodată lumina nu rămâne 
„sub oboroc“, sfântul stareţ Zosima. a văzut o lumină 
mare în întunericul nopţii. Era o persoană. Era Maria. 
trupul ei nu mai avea nevoie de haine, căci se spiritua-
lizase în aşa măsură încât haina de la botez strălucea în 
stafiditul ei trup! totuşi, a avut nevoie de duhovnic. de 
un preot. Ea era mai înaltă decât îngerii. dar ei nu au 
trupuri. le este mai uşoară pocăinţa. însă cei ce‑n trup 
se pocăiesc, depăşesc îngerii! confirmarea pocăinţei 
nu o facem noi înşine. nu ne autoiertăm! nu ne auto-
sfinţim. nu este cu putinţă! nici nu ne autonaştem! cu 
toate acestea, uneori, avem astfel de nefireşti tendinţe 
ale eului autoidolatru!

a avut, în final, nevoie de preot! preotul era un om 
sfânt! totuşi nu atinsese măsurile Mariei! dar nici Ma-
ria nu le atinsese pe cele ale supremei smerenii, care 
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este baia lacrimilor purificatoare, dăruită doar de hris-
tos domnul celor ce au primit această cerească misiu-
ne, în vasul şubred de lut!  s‑a confesat. avem pentru 
unica şi ultima dată conţinutul acestei spovedanii. aşa 
a dorit Maria! aşa a dorit dumnezeu să ne arate la un 
moment crucial al unei rătăciri din partea unor eretici, 
care învăţau atunci, în sec. Vii, că hristos n-a avut şi 
voinţă omenească, ci numai dumnezeiască. spre a ru-
şina pe cei ce-l expediau pe domnul hristos real în 
ceruri ori pe pământ, în pietism, egoism, singurătate 
religioasă bolnăvicioasă, de fapt mândrie autentică. 
În realitate, domnul este prezent cu voinţa omeneas-
că în noi toţi, solidar cu noi, iar crucea dumnezeiască 
ne ridică, prin pocăinţa sinceră, ca a Mariei, din „iadul 
cel mai de jos“! cine citeşte viaţa Mariei Egipteanca nu 
mai poate rămâne insensibil, la propriile sale păcate. Şi 
le vede! le dezaprobă! se scutură sufleteşte de praful 
acestora! se spală în baia lacrimilor! pleacă genunchii 
orgoliului! se duce la medicul de suflet. Îşi spune lu-
crarea! Medicul este hristos. ascultă din cer prin ure-
chea duhovnicului. dezleagă din cer, cu mâna duhov-
nicului! Mai face ceva foarte important. Îi leagă mintea 
şi cuvântul preotului duhovnic. n-are voie să ştie ni-
mic despre păcatele noastre. avem voie să ştim doar 
propriile păcate! nu pe cele ale celor iertaţi de hristos. 
aşa să fie. să ne spălăm de păcate şi să luăm lumina 
de sfintele paşti.
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prin  rUGăciUne  
Dispare  friCa  De  virus 

Din  inimA  noAstră *

Dumnezeul nostru iisus hristos, ne-a cerut să-l 
urmăm, căci este doctorul şi Vindecătorul su-

fletelor şi al trupurilor noastre. așa a spus sfinţilor săi 
apostoli când le-a împărtăşit harul: „Peste cei bolnavi 
mâinile veţi pune şi bine le va fi lor“ (Marcu XVi, 18). Înde-
osebi sfântul apostol iacov ne învaţă: „Dacă este cineva 
bolnav între voi, să cheme preoţii Bisericii şi rugăciunea cre‑
dinţei îl va vindeca şi dacă are păcate i se vor ierta lui“ (iacov 
V, 14). În acest sens un tată, zdrobit de durere pentru 
fiul său bolnav, pe care nimeni dintre oameni n-a pu-
tut să-l vindece, cum ne spune sfânta Evanghelie, prin 
sfântul Evanghelist Marcu, a venit la domnul, după ce 
a vizitase toţi doctorii şi chiar pe sfinţii apostoli. Ei n-au 
avut puterea lăuntrică să-l vindece pe copil. ne-a ară-
tat prin aceasta că există totuși şi boli ascunse, nevăzu-
te şi insensibile la orice aparat medical performant din 
lumea aceasta. dar efectul acestor boli îl simţim real. 
duhul zguduie, urăşte, ţipă, loveşte din interior. Este 
„microbul“ duhului celui rău! Şi a arătat doamnul, că, 
dacă tatăl are credinţă, va primi medicamentul tot din 
credinţă. dar tatăl și-a mărturisit puţinătatea credinţei: 
„Doamne, ajută necredinţei mele“ (Marcu iX, 24). ajută 

*  cuvânt de învăţătură rostit la slujba sfântului Maslu de la cate-
drala arhiepiscopală din Galaţi, 3 aprilie 2020.
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să pot să te cred! alimentează-mi credinţa din puterea 
harului tău, căci toate sunt cu putinţă celui ce crede, 
cu adevărat, că „Tu eşti Hristos. Fiul lui Dumnezeu. Celui 
Viu“ (Matei XVi, 16), care ai venit în lume să mântuieşti 
pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. domnul 
ne-a accentuat această lucrare harică, prin mesajul: „De 
veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar veţi zice munte‑
lui acestuia «mută‑te»“ (Matei XVii, 20). un sfânt părin-
te din pustia Egiptului care nu credea, prin rugăciune, 
de la duhul sfânt, a văzut, dincolo de nil, un munte 
care a început să se mişte. atunci a căzut călugărul în 
genunchi, zicând: „Nu, nu, nu muntele să se mişte, ci eu 
să mă mişc prin credinţă către muntele de vindecare, care 
este Iisus Hristos, prin harul Sfântului Duh“. acest har ne 
este dat nouă şi prin sf. Maslu. „Cred, Doamne, aju-
tă necredinței mele!“ este mărturisirea noastră în faţa 
doctorului şi Vindecătorului, iar Biserica este „spitalul 
obştesc al sufletelor noastre“, precum spitalul pentru 
trup este „catedrala speranţei“ sănătăţii tuturor celor 
care astăzi, în românia, ne temem de un virus nevăzut, 
dar care ne deschide ochii ca să vedem persoane care 
mor real, ucise de acest duh nevăzut împotriva căruia 
putem lupta doar prin credinţă, prin participarea, aşa 
cum se poate, de la distanţă, prin rugăciunea din su-
flet, din minte, din inimă şi din casă şi prin purificarea 
sufletului permanent cu cea a trupului, a casei. apro-
pierea să fie în duh şi, de la distanţă, în trup. în duh 
nu poate sta microbul! dacă duhul nostru se uneşte 
în rugăciune cu hristos, dispare, iubiţilor, din gândi-
rea noastră, frica de coronavirus. să trecem dincolo de 
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frică cu domnul speranţei! „Nu cei sănătoşi au nevoie de 
doctor, ci cei bolnavi. N‑am venit să chem pe cei drepţi ci pe 
păcătoşi la pocăinţă“ (Marcu ii, 17). ascultă, domne, ru-
găciunea smerită pentru toţi doctorii de suflet, toţi pre-
oţii. să nu aibă teamă să se unească duhovniceşte, cum 
pot, cu toţi creştinii din ţara aceasta. Fă, doamne, mi-
nune şi dă energii tuturor medicilor pe lângă toată apa-
ratura, pe lângă toate materiale de protecţie a trupului. 
ocroteşte, doamne, medicii care se luptă, în linia întâi, 
cu boala noastră! trimite, doamne, energii pozitive la 
toţi românii, care să anunţe, prin toate mijloacele de 
informare, vești bune, anume: că astăzi este mai bine 
decât ieri şi mâine va fi mai bine decât astăzi! dacă 
te vom lua pe tine, doamne, în noi, împreună cu noi, 
toţi, şi vom asculta de tine, vom asculta și de sfaturile 
medicilor. cred, cum a declarat un medic, că de paşti 
va fi bine şi vom fi cu toţii bine, dacă ascultăm și ne 
protejăm. Între orele 11 şi 13, când mergem la piaţă şi 
la farmacie, putem găsi deschisă de astăzi și o improvi-
zată momentan „farmacie sufletească“ la pangarul cate-
dralei. am pregătit nişte medicamente sufletului și tru-
pului din destul, gratuit pentru curăţire sufletească şi 
trupească. așa cum reușiţi, aghiasma şi sticluţa cu unt-
delemn sfinţit, le veţi lua de aici. repet: „în dar aţi luat, 
în dar să daţi“! toate sunt în dar de la sfântul Maslu de 
la Biserică mai ales acum în starea de epidemie! avem 
aici aceste sticluţe de untdelemn sfinţit de la sf. Maslu, 
pe care îl găsiţi ori de câte ori doriţi. creștinii dintr-un 
bloc se pot mirui cu  untdelemn sfinţit dintr-un singur 
flacon! să învăţăm, prin aceasta, să nu facem depozit 
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de medicamente, ci să împărţim mai bine medicamen-
tele. să le folosim pe cele sufletești, împreună cu cele 
pentru trup. care puteţi veni, treceţi, așa cum spun 
rânduielile, le luaţi, mulţumiţi şi duceţi-le la bolnavi. 
să fiţi sănătoşi! să fim sănătoşi!

în  întristAre,  BUcUrie! *

În numele tatălui şi al Fiului şi al sfântului duh. 
amin! preasfântă născătoare de dumnezeu, 

suntem azi la denie, în necaz, în suferinţe, în încercări 
şi în boli şi mai ales, izolaţi în singurătatea propriei per-
soane, adică, cei care suntem singuri în casele noastre: 
vârstnici, bolnavi, neputincioşi, dar şi tineri. singură-
tatea chiar şi a unui tânăr, între patru pereţi, tot tristeţe 
este. Este un fel de boală care creează disconfort, lipsă 
de pace lăuntrică şi multă durere. Și chiar doi sau trei 
în propria familie, doar între patru pereţi – cât de bine 
ar fi tapetaţi! 

cât de scumpe şi minunate ar fi obiectele şi spaţiul 
ambiental, nu pot vibra, nu pot lumina, nu pot chema, 
nu pot răspunde la o întrebare: cui să-i spun durerea 
sufletului meu? pot să-i spun fapte, întâmplări, situaţii 
care ţin de viaţa de zi cu zi. dar cum eu nu sunt făcut 
doar pentru a răspunde chemărilor din ziua de astăzi, 

*  cuvânt de învăţătură rostit la slujba deniei acatistului Bunei 
Vestiri, de la catedrala arhiepiscopală din Galaţi, 3 aprilie 2020.
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doar pentru trupul meu, ci am şi gânduri, am şi ne-
mulţumiri, am şi suflet! poate nu am durere în trup și 
e bine! E minunat! Înseamnă că sunt sănătos trupeşte! 
dar îmi mai lipseşte ceva! Îmi lipseşte, de fapt, nu ceva, 
ci îmi lipseşte cineva! Îmi lipseşte cineva care să îmi 
fie confident, care să mă asculte, care să îmi asculte tă-
cerea. 

În tăcere, acolo, este cineva. În tăcere, în taină îmi 
vorbeşte cineva din liniştea lui, din pacea lui, din tă-
ria lui, din sănătatea lui sufletească, dar mai ales din 
răbdarea lui în tăcere de a mă asculta pe mine netă-
cutul, nemulţumitul, trufaşul, încrezutul. astăzi, acest 
cineva cu „c“ mare este mai mult decât propria mamă 
care ne-a dat viaţă trupească! acest cineva este chiar 
Împărăteasa cerului şi a pământului, este „Biserica în-
sufleţită“. Este „scara“ care Îl coboară pe dumnezeu 
din înaltul cerului în adâncul „iadului“. din sufletul 
meu, este „catedrala în care a intrat“ iisus hristos să 
slujeasacă liturghia bucuriei, este persoana unică din 
existenţa umanităţii care a fost rugată de îngerul dom-
nului trimis din ceruri arhanghelul Gavriil să facă 
pasul decisiv spre întărire şi ridicare de la decăderea 
umană în suferinţă, în tristeţe, în boală, în patimă, în 
păcat, în însingurare, în răutate! 

acest pas s-a făcut prin mâna lui dumnezeu şi prin 
harul sfântului duh care s-a pogorât peste dânsa prin 
cuvintele îngerului: „Bucură-te! Bucură-te cea plină de 
dar, domnul este cu tine!“ aşa a început denia de vineri 
seară din a V-a săptămână de post, numită denia – ziua 
luminoasă din „seara păcatului“. la apusul soarelui a 
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răsărit „steaua“ în inima noastră, a dumneavoastră, a 
celor din casă, a dumneavostră cărora vă plânge inima 
că sunteţi între patru pereţi, sângerează şi la mine ca şi 
la dumneavoastră. Miracolul stă în aceea că în tristeţe, 
slujba aceasta ne-a invitat să vindecăm tristeţea, care 
ne-a cuprins pe toţi şi frica care ne-a învăpăiat inimi-
le, în această stare de consternare ne-a chemat Maica 
domnului şi ne cheamă, acum, în seara aceasta să ros-
tim, împreună cu Biserica, bucuria! Știţi de câte ori a 
cântat Biserica în seara aceasta „bucură-te“? de o sută 
şaptezeci de ori. de o sută şaptezeci de ori s-a repetat 
cuvântul în cele douăsprezece strofe ale acatistului şi 
s-a repetat prima, treisprezece strofe a câte tresprezece 
imne, la care se adaugă încă un „bucură-te“ în plus la 
icosul întâi. la cele o sută şaptezeci dacă adăugăm şi 
strofa plus refrenul pe care le-a cântat strana, încă de 
treisprezece ori, s-ar adăuga, iată, în total, o sută opt-
zeci şi trei de chemări ale noastre la bucurie! nu este 
orişice bucurie, nu o bucurie care vine de la o secundă 
la alta, nu o bucurie a nerăbdării, nu o bucurie pentru 
a ni se împlini o dorinţă acum, adică să ne dea dumne-
zeu, pe minut, ce-i cerem noi!

 Este o bucurie care ne schimbă imediat gândirea 
tristă chiar dacă suntem întristaţi de oameni. Și sun-
tem întristaţi de oameni! pentru că ne place să ne îm-
părtăşim tristeţi unii altora. Ei, această rugăciune din 
această seară împotriva dorinţelor noastre omeneşti ne 
invită şi ne ajută să facem un pas spre acea bucurie de 
a fi creştini, de a fi creştini ortodocşi, de a fi creştini or-
todocşi români, de a fi fraţi între noi, de a fi împreună 
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la bine şi la greu, de a avea o posibilitate acum de a 
ne uni unii cu alţii de la distanţă într-o mare apropie-
re sub acoperământul născătoarei de dumnezeu ca fii 
ai ei. s-a spus că ea este „cămara“ şi „sălaşul“ în care 
intră sfinţii, s-a spus că ea este „cea prin care răsare 
bucuria“, s-a spus că ea este cea de care trebuie să ne 
bucurăm, pentru că ne izbăveşte de lacrimi şi de întris-
tare. această bucurie vine din harul lui dumnezeu, nu 
din cuvântul pe care îl rostim noi şi din repetarea lui de 
o sută optzeci şi trei de ori, ci din tot atâtea chemări.

dă-ne doamne, harul preasfântului duh şi îngerul 
păzitor al sănătăţii noastre, precum ai trimis pe arhan-
ghelul Gavriil la nazaret, la preasfânta Fecioară Maria 
să-i aducă  bunele vestiri de bucurie, ca tu să te naşti 
pe pământ, tot astfel trimite, dumnezeule, Mântuito-
rul nostru prin rugăciunile preacuratei Maicii tale şi 
Maica noastră, a Bisericii pe arhanghelul Gavriil să 
ne vestească tot de atâtea ori la câţi români suntem în 
ţară şi în lumea aceasta. dă-ne, în seara aceasta, tutu-
ror, vestea bucuriei, să trecem la bucurie din întristare 
prin harul, puterea, rugăciunea şi darul nostru. „Bu-
cură-te Biserică“, bucură-te slujitorule, bucură-te frate, 
bucură-te medicule, bucură-te bolnavule, bucură-te! 
bucură-te! bucură-te! se cuvine să nu ne mai întristăm 
deoarece „răsare“ bucuria şi la tristeţea care a devenit 
contagioasă, ne cheamă de o sută optzeci şi trei de ori 
născătoarea de dumnezeu să ne bucurăm că ne ajută 
să biruim boala. să ne bucurăm, pentru că suntem fiii 
ei, iar ea este bucuria tuturor celor necăjiţi. Bucuraţi-vă 
toţi!
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să  ne  slUJim  Unii  pe  Alţii *

tema de astăzi, o prezentăm pe scurt, deoarece 
şi răbdarea noastră nu este prea mare în situ-

aţia de pandemie. dar iubirea lui dumnezeu este mai 
puternică! Evanghelia duminicii a V-a din sfântul și 
Marele post aţi auzit-o la sfânta liturghie, transmisă 
astăzi, online. domnul se pregăteşte de sfintele lui 
pătimiri. acestea sunt suma propriilor noastre păcate 
şi patimi, pe care El le primeşte de bunăvoie. ne spu-
ne şi nouă cum a spus sfinţilor apostoli acum 2.000 
de ani: „Iată ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi 
dat în mâna arhiereilor şi a cărturarilor, şi‑L vor osândi 
la moarte“ (Matei XX, 18). Este cutremurător! pentru 
atât bine cât a făcut lumii, primeşte înapoi de la lume: 
batjocură, scuipare, biciuire şi moarte. dar pe acestea 
le primeşte cu bucurie pentru a ne vindeca de ele. Mai 
bine zis, pentru a ucide spiritual cauza care produ-
ce răutatea manifestată în gând, în cuvânt şi în faptă. 
pentru noi suferă, noi aducem, suferinţă domnului, 
iar domnul ne dă în locul suferinţei, biruinţă asupra 
răului, asupra diavolului, asupra păcatului. dacă am 
şti cea mai mare biruinţă din lumea aceasta, biruinţa 
împotriva păcatului, prin Jertfa domnului pe sfânta 
cruce, n-am mai păcătui. ne-am abţine. nici n-am 
mai fi în situaţia de a fi depășiţi în prăbușirea din ca-

*  cuvânt de învăţătură rostit la slujba sfintei liturghii din dumi-
nica a V-a a sfântului și Marelui post, de la catedrala arhiepiscopală 
din Galaţi, 5 aprilie 2020.
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uza păcatelor noastre. domnul îşi anunţă sfintele pă-
timiri, iar în partea a doua a textului Evangheliei ni se 
relatează cum sfântul ioan, ucenicul iubit, împreună 
cu fratele său iacob, fiii lui Zevedei, care erau prie-
teni şi vecini cu sfântul andrei şi sfântul Filip, din 
Betsaida Galileii, îndemnaţi chiar de mama lor, l-au 
rugat să-i așeze în demnităţi mai mari, de-a dreap-
ta și de-a stânga sa. Ei gândeau omenește, pentru o 
situaţie mai bună aici, pe pământ. Și noi gândim tot 
astfel. locuri mai bune, mai aproape de conducători, 
mai avantajoase, mai liniștite și mai pline de onoare. 
domnul, auzind aceasta, s-a îndurerat. le răspunde 
direct, prompt și simplu: „Nu știţi ce cereţi!“ (Marcu 
X, 38). acestea sunt specifice celor ce conduc oamenii 
și stăpânesc. Între noi nu trebuie să fie așa. totuși noi, 
de copii avem în sânge dorinţa de a fi mai mari. nu-i 
nimic rău în aceasta. dar dorinţa de a fi mare peste cei 
mici, conduce la concluzia Mântuitorului – mesajul 
Evangheliei de astăzi – voi toţi, iubitorii de putere şi 
de mărire în lumea aceasta, nu ştiţi ce cereţi. ucenicii 
vor fi văzut că cel dintâi, cel mai mare, le răspunde cu 
o măsură care depăşeşte lumea aceasta: Voi ştiţi că cei 
mai mari din lumea aceasta îi stăpânesc pe ceilalţi! a 
considera subalterni inferiori este o degradare uma-
nă. pe ucenici îi cheamă la un înţeles mai adânc. prin 
ei ne cheamă şi pe noi la o atitudine fraternă şi soli-
dară. domnul ne dezleagă prin sfânta Evanghelie de 
astăzi, obsedanta şi chinuitoarea întrebare a pornirii 
lăuntrice fiinţiale a fiecăruia. În realitate, ne apără de 
tristeţea ce o trăim când cineva ne provoacă în faţa ier-
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arhiilor convenţionale. cine nu este ispitit să subjuge 
pe semenul său, în familie şi-n societate? aşa s-a năs-
cut o vorbă curentă: „la mai mare!“ poate că niciodată 
ca acum, în suferinţa accentuată, în izolarea noastră 
din cauza unui virus nevăzut, dar care are o putere 
mare, iată, mai mare ca ierarhiile şi puternicii lumii 
de astăzi. poate că auzim chemarea profetului: „Cei 
puternici plecaţi‑vă, căci cu noi este Dumnezeu!“ (isaia 
Viii, 9). dar, se cuvine a preciza ca dumnezeul nostru 
este smerenia reală. hristos a ales să fie ultimul  a ales 
să fie ultimul în ierarhia lumii aceasteia. domnul nos-
tru iisus hristos se detaşează de orice poftă de putere, 
de orice poftă de avere. În schimbul acestora, ne oferă 
darul vieţii şi al sănătăţii. iată cele două daruri care 
ar trebui mai mult preţuite de noi toţi, mici ori mari. 
sănătatea guvenează între cei care trăim în această 
viaţă plină de încercări, de dureri, de necazuri, de su-
ferinţă şi de moarte. Fiul omului n-a venit, ne spune 
domnul astăzi prin sfântul Evanghelist Marcu, să i se 
slujească, ci a venit să slujească tuturor.

concluzia este deci de la domnul. Este o conclu-
zie simplă, dar pentru că este simplă, nu este uşor de 
luat în seamă și de împlinit de către noi. pentru a ne 
fi bine pentru a fi oameni buni, să împlinim porunca 
iubitoare a domnului din Evanghelia duminicii a V-a 
din postul paştilor. care este aceasta? cel ce vrea să 
fie mai mare între voi, să fie vouă tuturor slujitor. să 
slujim prin rugăciune, la altar, la sfânta spovedanie, la 
sfânta liturghie, la sfântul Maslu, la întâlnirea dintre 
slujitori şi credincioşi; în familie soţul să slujească so-
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ţiei şi soţia soţului, copiii părinţilor şi părinţii copiilor, 
dascălii elevilor şi studenţilor și viceversa, medicii bol-
navilor și bolnavii medicilor şi toţi atât cât putem. să 
ne slujim, să ne transmitem ştiri bune, să-i înţelegem, 
mai ales, şi să-i urmăm pe cei ce ne apără sănătatea 
noastră. suntem împreună slujitorii cu dânşii pentru 
izolarea puterii virusului, ca domnul să ne scoată din 
izolare cât mai curând. dacă vom înţelege că tot cel ce 
vrea să fie întâiul între noi, să fie slujitorul tuturor, așa 
se va întâmpla.

iUBiţi  tineri, 
Vestiţi  lUmii  înViereA!

ne este foarte dor de freamătul, entuziasmul, 
vigoarea energia, frumuseţea prezenţei voas-

tre în școala vieţii, societatea noastră!
dar voi nu sunteţi absenţi decât fizic, doar în bănci 

și pe stradă.
sunteţi însă foarte prezenţi spiritual și real, prin 

suflu tineresc, peste tot: mai întâi în FaMiliE, adică 
acasă, cu părinţii, care vă contemplă, cu lumina 
ochilor, ca pe icoanElE Viitorului Și spEranţEi 
ViEţii, apoi între voi, prin comunicarea cu priEtE-
nii și cu dascălii, care, ca și părinţii, vă caută, vă 
cheamă la comunicare, la o altă percepţie, provocată 
de epidemie, a școlii: de la distanţă fizică, însă de la o 
oarecare apropiere.
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prietenia este o altă manieră de a trăi prezenţa, în 
mod intens și cu bucurie!

dar, dar... ne mai trebuie cinEVa!
Este coMunicatorul MaXiMEi apropiEri 

spiritualE, care, în fond, este cea mai sigură în con-
diţiile actuale.

regândţi puţin, în tăcere, câteva minute, atitudinea 
faţă de educaţia religioasă. din bancă, religia pare a 
fi o știinţă, ca toate altele, mai mult sau mai puţin in-
teresantă, la tinereţe. treceţi acum spre imaginea ma-
mei, în casă, în familie, la masă! deschideţi o pagină 
din sfânta scriptură! deschideţi pe internet o imagi-
ne unde voi sunteţi o Biserică tânără, vioaie, unde vă 
daţi mâna în tabere ori la fapte de voluntariat. Mai ales 
unde zâmbiţi, într-o lume tristă... Zâmbiţi, dragi tineri! 
Zâmbind veţi întâlni pe cel ce vă zâmbește și vă chea-
mă și ne cheamă: lăsaţi-i să vină la Mine, la hristos, 
priEtEnul tinErilor, al nostru, al tuturor celor 
suferinzi în izolarea temporară și-n epidemia trecătoa-
re. domnul este de faţă! uneori am ezitat să-l vizităm 
în biserică, chiar de la ora de religie. Acum el vine la 
noi, în suflet, în minte, în inimă, în noi, între noi, în fa-
milie, în prietenia de pe virtual, care capătă consistenţă 
prin unirea noastră în rugăciunea personală!

Vă așteptăm duminica, în sâmbăta Floriilor, la 
marea procesiune a tinerilor, cu flori primăvăratice, la 
Galaţi, la Brăila, la tecuci, peste tot!  ce facem? con-
tinuăm în forme mult mai profunde dorul Și dra-
Gul dE a Fi pElErini spiritual, mergând, prin rugă-
ciune scurtă și densă, unul spre altul, într-o mare întru-
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nire tinerească, spiritualizată. dumnezeu ne deschide 
de sus zâmbetul și ne dăruiește iubirea de aproapele 
suferind: bunicul, bunica, fratele din spital, poate fraţii 
tineri cu unele dureri pasagere... ne cere să ne deschi-
dem inimile și să comunicăm frumos, înălţător, inte-
ligent și prietenos cu toată lumea. să dăm celor triști 
și îngrijoraţi, din izolare, speranţă tinerească! Faceţi 
aceasta în propria familie! așa participaţi și animaţi 
cea mai credibilălecţie tinerească despre credinţa în 
viaţă, în lumină, în sănătate, în Înviere!

am primit cel mai frumos îndemn tineresc din par-
tea unor tineri din spania către întreaga lume, în timp 
de coronaVirus: „VoM Birui!“. chiar și în pră-
pastia suferinţei fără de ieșire, hristos este prezent, este 
acolo! Întinde mâna sa! așa cum l-a ridicat pe sfântul 
petru din apă și, mai ales, cum a înviat pe tânărul din 
nain și l-a dat viu mamei sale, tot astfel, de sfintele 
paști veţi fi făclii luminoase de speranţă, de tinereţe a 
vieţii, de lumină, în suflet, în minte, în inimă! pentru 
voi și pentru noi toţi!

haideţi să ne rugăm împreună, de la distanţă, pen-
tru o mai mare apropiere sufletească! haideţi să ne 
unim în acte simple, dar foarte necesare de voluntari-
at, așa cum se poate. aceasta este tot o rugăciune! Este 
mai mult: este „liturghia iubirii“ ! 

strigaţi din adâncul sufletului bucuria Învierii lui 
hristos, ca tineri!

6 aprilie 2020
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iV.
lUminA  rUGăciUnii 

concretizAtă 
în  fAptele  iUBirii  milostiVe
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comUnicAtele  De  presă 
ale  patriarHiei  roMÂne

recomAnDări 
priVinD  orGAnizAreA  

ActiVităţilor  filAntropice 
în  conteXtUl  ActUAl

În contextul pandemiei cu noul coronavirus 
(coViD – 19) şi a instituirii stării de urgenţă 

na ţională, Biserica ortodoxă română, prin structuri-
le sale (centre eparhiale, protopopiate, parohii și mă-
năstiri), precum și prin intermediul onG‑urilor ce 
funcţionează în cadrul eparhiilor, participă încă de la 
început la efortul comun de susţinere a persoanelor 
vulnerabile, împreună cu autorităţile centrale și lo-
cale.

pentru un mod de acţiune unitar și corelat cu efor-
turile instituţiilor statului care au atribuţii în domeniu, 
se recomandă desfășurarea la nivelul parohiilor a tutu-
ror activităţilor filantropice specifice acestei perioade 
după următoarea procedură:

organizarea unui grup de acţiune alcătuit din preoţi, 
diaconi, cântăreţi, voluntari și specialiști din cadrul pa-
rohiei, care să analizeze situaţia concretă din parohie, să 
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identifice cazurile bătrânilor și persoanelor vulnerabile, 
precum și posibilităţile de a ajuta concret (legătura între 
membrii grupului se ţine telefonic sau online);

În mod obligatoriu, grupul de acţiune va trebui să 
coopereze cu autorităţile publice locale, pentru eficienţă 
în acţiune și respectarea riguroasă a dispoziţiilor legale 
în vigoare;

preotul paroh va menţine legătura între grupul de 
acţiune la nivelul parohiei, pe care îl conduce, și res-
ponsabilii desemnaţi de centrul eparhial, autorităţile 
locale, onG-uri, dar și cu potenţialii beneficiari și vo-
luntari/donatori;

Grupul de acţiune va desemna responsabili din ca-
drul său care să intre în legătură, telefonic sau online, 
cu persoanele care necesită sprijin;

acolo unde există posibilitatea, parohia va popu-
lariza prin intermediul mijloacelor online platforma 
ajutacubucurie.ro și telVerde 0800800368, cu acoperi-
re naţională, înscriind voluntarii proprii în respectiva 
baza de date;

se recomandă insistent implicarea ca voluntari a 
tuturor clericilor, membrilor consiliului și comitetului 
parohial care nu au vârsta de peste 65 de ani și îndepli-
nesc celelalte cerinţe legale pentru acest tip de activita-
te, precum și a membrilor organizaţiilor de tineret sau 
caritabile ortodoxe;

Grupurile de acţiune din parohii se vor ocupa de 
distribuirea de alimente neperisabile sau/și hrană caldă, 
efectuarea și livrarea cumpărăturilor uzuale (alimente, 
medicamente, produse de igienă), identificarea de bi-
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nefăcători care să se implice financiar sau prin donaţii 
de produse alimentare și igienico-sanitare în beneficiul 
persoanelor vulnerabile identificate în parohie.

În toate activităţile derulate se vor respecta riguros 
regulile de igienă și cele de protejare a sănătăţii benefi-
ciarilor și voluntarilor.

sectorul social‑filantropic 
al patriarhiei române

22 martie 2020

AJUtor  sociAl‑filAntropic 
oferit  De  pAtriArhiA  română 

celor  AfectAţi  De  pAnDemie

Într‑o perioadă marcată din ce în ce mai mult de 
criza medicală cu consecinţe sociale provocată 

de pandemia cu noul coronavirus (coViD – 19), pa-
triarhia română i‑a îndemnat pe ierarhi și pe preoţi 
să intensifice unirea rugăciunii cu fapta bună, mani-
festată prin acţiuni sociale concrete ale Bisericii.

acestea sunt rodul firesc al iubirii și solidarităţii faţă 
de cei ce suferă deja consecinţele dureroase ale acestei 
situaţii de criză: oamenii vârstnici și săraci, dar și cei 
aflaţi temporar în izolare sau în carantină. intensifica-
rea implicării sociale a Bisericii reflectă în aceste zile și 
preţuirea deosebită faţă de toţi cei care, în frunte cu me-
dicii, lucrează în spitale și în alte așezăminte medicale.
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Răspunzând chemării Patriarhiei Române, centrele epar ‑
hiale, protoieriile, parohiile și mănăstirile s‑au implicat so‑
cial‑filantropic și au raportat până în prezent un ajutor 
finan ciar și material în cuantum de 4.105.002 lei.

la acest sprijin social-filantropic în derulare se adau-
gă donaţia preafericitului părinte patriarh daniel în 
valoare de 10.000 lei din salariul personal, depusă în 
contul platformei  „Ajută cu bucurie“ (ajutacubucu-
rie.ro) în scopul achiziţionării de materiale de protecţie 
pentru voluntarii activi în acest proiect sprijinit de pa-
triarhia română și de Federaţia „Filantropia“.

patriarhia română apreciază orice donaţie, mică 
sau mare, pentru a ajuta pe toţi cei greu încercaţi de 
efectele acestei epidemii să depășească mai ușor mo-
mentele grele prin care trec.

Biroul de presă al patriarhiei române

31 martie 2020

intensifiCarea  
rUGăciUnii  şi  AcţiUnii  

pentrU  AJUtorAreA  tUtUror
celor  AfectAţi  De  pAnDemie

În contextul pandemiei cu noul coronavirus (co-
Vid – 19) şi a instituirii stării de urgenţă naţiona-

lă, ca urmare a îndemnului preafericitului părinte pa-
triarh daniel, ierarhii, preoţii şi voluntarii din rândul 
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credincioșilor Bisericii ortodoxe române au intensifi-
cat acţiunile social-filantropice destinate persoanelor 
vulnerabile și afectate de pandemie.

ajutorul oferit este unul concret, material și este 
destinat în mod special persoanelor vârstnice și sărace, 
bolnave sau cu dizabilităţi, celor aflaţi temporar în izo-
lare sau în carantină, dar și unor instituţii medicale, și a 
constat în donaţia și distribuţia de produse alimentare, 
igienico-sanitare și aparatură medicală.

prin implicarea directă a centrelor eparhiale, proto-
ieriilor, parohiilor și mănăstirilor, în perioada 30 mar-
tie – 3 aprilie 2020, a fost oferit un ajutor financiar și 
material în cuantum de 3.048.669 lei.

până în prezent, contribuţia totală a patriarhiei 
române la ajutorarea tuturor celor greu încercaţi 
de efectele acestei epidemii se ridică la valoarea de 
7.153.671 lei.

Biroul de presă al patriarhiei române

7 aprilie 2020
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rUGăciUne,  comUniUne, 
filantropie

rugăciunea, sfânta Împărtășanie, evident după 
sfânta spovedanie, sărutarea sfintelor icoane 

și participarea credincioșilor la sfintele slujbe, în bise-
rici, mai ales la sfânta și dumnezeiasca liturghie, au 
suscitat multe îngrijorări legitime în timp de epidemie, 
dar și interpretări, uneori exagerate sau de-a dreptul 
necuviincioase la adresa puterii, iubirii și ajutorului 
Milostivului dumnezeu în Biserica sa, pe care, cum 
bine știm, în esenţa ei nici porţile iadului nu o vor bi-
rui, cu atât mai puţin un prea periculos, dar trecător 
microb, foarte contagios. când spunem Biserică, avem 
în vedere realitatea și nu imaginarul doar instituţional, 
nu doar slujitorii, ci toţi credincioșii, în orice stare s-ar 
afla, la orice apropiere  sau la orice distanţare s-ar situa 
voit sau nevoit de „Mama spirituală a poporului român“, 
așa cum a spus poetul Mihai Eminescu.

reţinem: Biserica este comuniunea de iubire a 
persoanelor preasfintei treimi, tatăl, fiul și sfântul 
Duh, extinsă, adică revărsată haric, duhovnicește, în 
comunitatea celor ce cred și s‑au botezat, prin hris-
tos în Duhul sfânt. Astfel, „precum în Cer, așa și pe 
pământ“, ne unim în credinţa binefăcătoare și ne 
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împărtășim, prin rugăciune, prin sfintele taine și 
prin faptele bune de bucuria de a forma o mare fami-
lie umană, o uniune a tuturor familiilor creștine. Și 
famiile creștine sunt „biserici“, adică nuclee de bază 
ale Bisericii.

comunicarea este esenţială între noi, de acasă, cu 
sfântul lăcaș și slujitorii din casa domnului cu tur-
lă, cu sfânta cruce și sfântul altar, pe care se jertfește 
Mântuitorul la sfânta liturghie, pentru a ne împărtăși 
cu sfântul său trup și cu sfântul său sânge, pentru a 
primi „Medicamentul nemuririi“ (sf. ignatie teoforul).

din sfânta liturghie, deodată cu sfânta Împărtă-
șanie, primim și Învăţătura pentru suflet, sfânta Evan-
ghelie, dar și iubirea concretizată în faptele filantropi-
ce. se unește, astfel, vizibil, palpabil, concret, altarul 
euharistic din sfântul lăcaș și „altarul“ fratelui, așa 
cum ne învaţă sfântul ioan Gură de aur, unul din alcă-
tuitorii sfintei nostre liturghii.

dorim, în câteva rânduri, să vă oferim unele aspec-
te, foarte concrete, despre modul în care a înţeles și apoi 
acţionat sfânta noastră Biserică, slujitorii și credincioșii, 
la recenta provocare a pandemiei, care, cum vedem, a 
produs, cel puţin pentru creștinii practicanţi, cea mai 
neașteptată măsură, sigur menită să-i ajute medical și 
preventiv de contagiere în comunitate, deci măsura în-
chiderii bisericilor. A fost suferinţă și rămâne o durere 
mare, nemaiîntâlnită în timp de normalitate pentru 
generaţiile noastre. privind acum pragmatic, sfân-
ta Biserică s-a adaptat ritmic, înţelept, prudent, dar 
ferm pentru protecţia sănătăţii fiilor și fiicelor ei, ca o 
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mamă! ce face o mamă? își protejează copiii, indife-
rent care ar fi preţul! cu atât mai mult, mama noastră 
duhovnicească, Biserica este sensibilă la sănătatea 
noastră, însă, în ambele sensuri: sufletește, mai întâi, 
și evident, omenește. așa este și constituirea persoa-
nei umane, suflet și trup.

A. Măsuri la nivel de Patriarhie
practic, preafericitul părinte patriarh daniel, după 

atente analize teologice și liturgice, spirituale și filan-
tropico-sociale, în forurile patriarhale, prin consultare 
cu ierarhii sfântului sinod, după nenumărate dezbateri 
la temă cu autorităţile de stat, responsabile de starea 
noastră de sănătate, ne-a transmis ritmic, punctual și 
pragmatic, îndrumări Eparhiilor, iar acestea slujitorilor 
și credincioșilor.

apelul prim a fost la rugăciunea unită cu fapta 
milostivă și eliminarea panicii ce se instalase și încă 
mai persistă în popor.

În 28 februarie 2020 ne-a transmis un „cuvânt 
pastoral pentru întărirea în credinţă și în comuniu-
ne euharistică“,  respingând teologic și liturgic, prac-
tic orice interpretare laicizantă despre posibila con-
tagiune prin sfânta Împărtășanie, astfel că „regula 
împărtășirii clericilor și a credincioșilor din același 
Sfânt Potir rămâne neschimbată, iar preoții vor ex-
plica tuturor credincioșilor că această împărtășire nu 
a fost vreodată pentru cineva și nici pentru ei nu va fi 
un pericol“!
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pe timp de carantină, de izolare la domiciliu și cu 
bisericile închise pentru credincioși se impun măsu-
rile prudenţei, însă și aici rolul major îl are preotul 
duhovnic. el știe, este învăţat și a primit îndrumările 
trebuitoare la moment pentru a administra, în regim 
de epidemie, sfintele taine!

În 20 martie 2020 sfânta patriarhie a transmis „În-
demn la credinţă, echilibru și solidaritate“. în vederea 
aplicării concrete și uniforme a reglementărilor, care 
afectează temporar viaţa liturgică a Bisericii, patriar-
hia română, în consultare cu eparhiile ei, va elabora 
periodic și va transmite clerului și credincioșilor în-
drumări pastorale, unitare, care vor fi aplicate în toată 
Biserica ortodoxă română. De aceea, este mare nevo-
ie de consultare și cooperare în toate acţiunile pe care 
le desfășurăm.

se precizează priorităţile esenţiale: „rugăciunea și 
responsabilitatea pentru sănătatea personală și soci-
ală, precum și ajutorarea concretă a celor aflaţi în ne-
voi.“

Menţionăm faptul că în 12 martie 2020 s-au trans-
mis: „îndrumări către parohii și mănăstiri pentru res-
pectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor 
cu noul coronavirus (covid 19).“

În 13 martie 2020, un nou comunicat ne cheamă: 
„la fiecare slujbă, Biserica se roagă pentru încetarea 
epidemiei de coronavirus“.

În 16 martie 2020, preafericitul părinte patriarh a 
adresat un cuvânt de încurajare și speranţă în con-
textul în care pe teritoriul româniei a fost decretată 
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starea de urgenţă, în plină epidemie de coronavirus, 
deoarece așa cum se prevede în alt comunicat de pre-
să, din 16 martie 2020, „Biserica se va adapta treptat și 
responsabil la realitatea dictată de actuala criză me-
dicală“.

În 18 martie 2020 am primit „îndrumări acutali-
zate pentru parohii și mănăstiri, în contextul noilor 
măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul corona-
virus“.

În 22 martie 2020,  s-au transmis „noi îndrumări 
pentru parohii și mănăstiri, în condiţiile ultimelor 
măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu covid 19“.

În 24 martie 2020, în ajun de Buna Vestire, am fost 
înștiinţaţi de „rugăciunea comună, la mijlocul zilei, 
în toată românia, Tatăl nostru“, la orele 12.00. se trag 
1-2 minute clopotele.

În 25 martie 2020, patriarhul româniei recomandă 
„grija de sănătatea psihică, acasă. maica Domnului 
poate fi de mare ajutor.“

În 27 martie 2020 am primit „recomandări privind 
organizarea activităţilor filantropice, în contextul ac-
tual“.

În 30 martie 2020, patriarhul Daniel ne învaţă: 
„evanghelia, răspuns în pandemie“. să luăm, cu 
toţii, slujitori și credincioși, în frică de dumnezeu și în 
stare de iubire curată faţă de aproapele, în contextul 
luptei cu epidemia. doar așa vom fi salvaţi și vom fi 
sănătoși!
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B. Activități liturgice filantropice 
și măsurile de apărare a noastră de Coronavirus, în 

Arhiepiscopia Dunării de Jos
Mai întâi, slujitorii noștri, secondaţi de bunii creș-

tini, în comuniune de rugăciune și-n cooperare filan-
tropică, în chip smerit și responsabil ţinem legătura cu 
domnul în familii, în sfintele locașuri și acolo unde nu 
este îngăduit ori suntem poftiţi, în conformitate cu pre-
vederile stricte ale autorităţilor pe care le respectăm și 
recomandăm ritmic credincioșilor să le aplice fără nici 
o ezitare, cu scopul apărării noastre de contagiune și 
biruirea virusului.

1. Evident, mai întâi, am așezat la locul cuve-
nit rugăciunea personală, mai ales acum în starea de 
izolare, când credincioșii nu pot lua parte la sfintele 
slujbe. preoţii slujitori, în frică de dumnezeu, respectă 
rânduielile sanitare și sociale, dar luptă, în lumina mi-
siunii, pentru a fi de folos duhovnicește credincioșilor. 
comunică așa cum se poate, încurajează cât pot de 
mult creștinii la speranţă și ajută, după puteri, pome-
nind pomelnice zilnic, la vii și adormiţi.

răspund la chemările credincioșilor, respectând 
toate măsurile, atât pentru protecţia lor, a familiilor cât 
și, evident, a credincioșilor.

Este pentru noi toţi o provocare unică și aceasta 
mai cu seamă în perioada celor mai frumoase momen-
te de rugăciune personală și comunitară, la ceremoni-
ile postului Mare și îndeosebi ale săptămânii sfintelor 
pătimiri care ne conduc la sfânta Înviere. dar, știm că 
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toate limitările sunt îngăduite de dumnezeu pentru 
înţelepţirea și ajutorul nostru. le vom depăși în stare 
de rugăciune, de solidaritate frăţească și de iubire cu-
rată, frăţească, realizând în izolarea fizică o mai mare 
apropiere sufletească.

nu ne-am așteptat, însă, nici noi slujitorii și poa-
te nici unii dintre dumneavoastră, iubiţi credincioși, 
practicanţi, ori mai puţin practicanţi, sau mai la distanţă 
de Biserică, să ne unim în rugăciune atât de minunat, 
de la distanţă și totuși foarte aproape!

cine și-ar fi imaginat că intrumentele moderne, 
internetul și aparatura, pot să ne ajute în astfel de 
situaţii să ne unim sufletele, să ne spunem durerile 
Domnului, împreună din casele devenite temporar și 
biserici?

Mila și iubirea lui dumnezeu, credinţa puternică și 
disponibilitatea fraternă, în rugăciune produc împre-
ună de la Dumnezeu minuni!

ne‑am apropiat atât de mult, de la distanţe atât de 
mari, necunoscuţi, diferiţi, în stări speciale și totuși 
uniţi. Acesta este darul lui Dumnezeu! lui să‑i 
mulţumim! nu noi suntem cauza rugăciunii de sea-
ră, în comun, de la paraclis, sau a rugăciunii pentru 
decedaţi din sâmbetele postului mare, a sfântului 
maslu din catedrală, ori a sfintei liturghii, ci Dom-
nul iisus hristos, maica Domnului și toţi sfinţii. De-
sigur, fără chemarea și dragostea noastră, n‑ar fi cu 
putinţă aceste stări de sănătate sufletească și de iu-
bire frăţească, prin care îndepărtăm frica de boală și 
obţinem sănătatea!
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2. care au fost măsurile luate la nivelul Arhiepis‑
copiei Dunării de Jos?

Mai întâi, s-au transmis absolut toate comunicatele 
patriarhiei, ritmic, însoţite de îndrumări chiriarhale și 
administrative practice la protoierii, parohii și Mănăs-
tiri, prin comitetul eparhial pentru starea de urgenţă, 
instituit îndată după declanșarea epidemiei.

astfel, în 17 martie 2020, s-a transmis, pe lângă co-
municatele centrale ale patriarhiei și ale autorităţilor 
de stat, „îndemnul pastoral în stare de epidemie“.

În 20 martie 2020, ierarhul a împărtășit un îndemn, 
de la suflet la suflet, către păstori și prin dânșii către 
credincioși „De la Altarul lui hristos pe altarul frate-
lui“.

În 21 martie 2020 s-au elaborat câteva precizări li-
turgice, în contextul limitării slujirii cu credincioși, în 
biserică.

În 23 martie 2020 s-a emis o nouă îndrumare, în 
conformitate cu comunicatul sfintei patriarhii de apli-
care a „noilor măsuri privind slujbele potrivit cu si-
tuaţiile concrete în arhiepiscopie“; în 24 martie 2020, 
„Alte îndrumări privind activităţile social‑filantropi-
ce la parohiile şi mănăstirile din eparhie“.

În 31 martie 2020 permanenţa consiliului Eparhial 
a elaborat un nou document pentru mai buna comuni-
care a noastră, a tuturor slujitorilor, pentru pregătirea 
sfintelor sărbători pascale, în condiţiile noi de epide-
mie.

s-a iniţiat apoi metoda comunicării vizuale, direc-
te, cu protoieriile, ceea ce a însemnat, un important pas 
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înainte în apropierea noastră, mult mai concret, mai ar-
ticulat de situaţiile şi problemele din toate comunităţi-
le bisericeşti ale arhiepiscopiei.

ar merita evocate aici răspunsurile prompte şi con-
crete ale protoieriilor şi ale preoţilor noştri, care, ne 
oferă zilnic mărturii frumoase ale faptelor lăudabile 
de ajutorare a medicilor, bolnavilor, săracilor şi celor 
din carantină cu domnul, din Biserică spre oameni. cu 
mijloace economice precare se realizează fapte milosti-
ve caritabile.

3. Aspecte. programe. fapte filantropice
să trecem la fapte! Ele au limbajul lor specific. ade-

sea căutăm cuvinte pentru a justifica lipsa faptelor. 
aici nu este cazul. suntem în Biserică. aşa stând lu-
crurile putem mărturisi că ne este greu să găsim cu-
vinte pentru a mulţumi lui dumnezeu pentru preoţii 
echilibraţi şi cumpătaţi, în ciuda tuturor vorbelor care 
circulă şi vor circula despre „lăcomia popească“. aşa 
suntem noi, uităm de dumnezeu, de mamă şi de preot, 
de învăţător, de medic, iată mai ales de medic. atunci, 
însă, când, şi ei, oameni fiind s-ar manifesta omeneş-
te ne grăbim să-i judecăm, fără să ne întrebăm dacă ei 
ne judecă atunci când greşim. iată că Domnul a ales o 
categorie de oameni meniţi să îndure chiar şi atunci 
când fac bine binele, căci de îndurare ei sărmanii mai 
greu se bucură de la cei mulţi. ce bine, că putem uita, 
ierta şi merge împreună, aşa cum suntem, mai departe 
cu domnul, cu speranţa în ziua de mâine mai liniştită şi 
cu bucuria datoriei împlinite! ca pentru domnul şi nu 
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ca pentru noi oamenii. totuşi, tot ceea ce facem pentru 
domnul, noi înţelegem că facem pentru noi oamenii. 
domnului suntem datori şi nu oamenilor! nu este o 
pledoarie pentru noi slujitorii, ci, mai curând, o încura-
jare a credincioşilor să iubească mai mult slujitorii, iar 
noi să fim ceva mai iertători şi restul ştie domnul! să 
ne iubim mai mult şi vom avea mai mult! 

aşadar, să revenim la esenţial, la fapte:
ierarhul a înţeles că fără coordonarea de la sfânta 

patriarhie şi fără cooperarea cu autorităţile locale de la 
Galaţi şi Brăila, greu ne vom aşeza pe programe şi pe 
fapte, pe care oamenii le aşteaptă. Mulţumim domnu-
lui că avem oameni buni şi înţelegători, care au lăsat 
diferenţele, particularităţile, confruntările şi şi-au dat 
mâna, atât cât pot eu înţelege de la o oarecare distanţă, 
pe care mi-o impune conştiinţa de păstor al tuturor. să 
dea domnul să ieşim bine la liman. dar cu sprijinul 
comun, al nostru, slujitori, autorităţi, popor!

am agreat şi parafat următoarele parteneriate filan-
tropice cu:

a) aici amintim: prefecturile Galaţi şi Brăila; 
consiliile judeţene; primăriile;

b) Universitatea „Dunărea de Jos“, senatul Uni-
versitar pentru confecţionarea de materiale necesare 
protecţiei personalului medical;

c) colegiul medicilor: este urgenţă permanentă, 
susţinere morală, spirituală şi sanitară a celor ce se află 
în linia întâi a luptei cu virusul, medicii, asistentele, 
angajaţii, voluntarii. le suntem datori cu solidaritate!
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d) inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă „ere‑
mia Grigorescu“ din Galaţi. ajutor efectiv al celor mai 
solicitaţi în social, pe timp de criză şi de normalitate! 
iau masa gratis la arhiepiscopie.

Acum, câteva date! iată‑le:
A. centrul Arhiepiscopal

1. proiectul „Ne înnoim de Sf. Paşti“ materiale de 
igienă îndreptate, în special, spre cei afectaţi de virus.  

2. Ajutor pentru persoanele aflate în carantină 
(hrană şi obiecte igienico-sanitare); Va continua!

3. materiale de protecţie pentru medicii şi ca-
drele medicale din spitalele de la Galaţi, Brăila şi te-
cuci, precum şi pentru clerici şi personalul laic de la 
parohii.

4. Kituri de igienă pentru spitale.
5. masa de prânz pentru salariaţii i.s.U. Ga-

laţi – zilnic;
6. Voluntariat la casele creştinilor izolaţi – stu-

denţii de la secţia teologie – asistenţă socială – Galaţi;
7. cantina „sf. nicolae“ – hrană zilnică pentru 

asistaţi şi alte persoane (120), din fondurile centrului 
Eparhial.

Beneficiari: 7.802 persoane

B. programe desfăşurate prin protoierii, parohii, 
mănăstiri:

Mai întâi, la iniţiativa chiriarhului, funcţionează în 
arhiepiscopie 45 de centre sociale, ale căror activităţi 
sunt profilate pe: educaţia copiilor fără părinţi ori ai 
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căror părinţi sunt în dificultăţi; îngrijire medicală; 
asistenţă socială; acordare de hrană, zilnic ori periodic 
la cele 25 de cantine sociale.

Menţionăm, în special, următoarele centre care ofe-
ră acum, zilnic, asistenţă prin hrană caldă:

1. cantina aşezământului eparhial „sf. Vasile“ 
–  Galaţi, cca 100 copii zilnic – în parteneriat cu primă-
ria Galaţi;

2. cantina parohiei „sf. spiridon“– Galaţi: hra-
nă zilnic pentru 40 de copii;

3. cantina parohiei „sf. antonie“ – Galaţi: hra-
nă zilnic pentru 50 de copii;

4. cantina parohiei „Înălţarea domnului“ – Ga-
laţi: hrană zilnic pentru 65 de persoane de diferite vâr-
ste şi categorii sociale;

5. cantina parohiei „sf. parascheva“ – Galaţi: 
hrană pentru cca 100 persoane zilnic;

6. cantina de pe lângă parohia „pogorârea sf. 
duh“ – Galaţi: hrană zilnic pentru 50 de persoane 
vârstnice;

7. cantina „sf. nicolae“ de la parohia „naşte-
rea domnului“ din Brăila: peste 200 persoane zilnic 
şi, recent, masă caldă pentru 60 persoane lipsite de 
adăpost, instituţionalizate acum, pe perioada epide-
miei;

8. cantina parohiei „sf. cuv. casian“ – Brăila: 
masă caldă pentru 60 persoane zilnic;

9. cantina parohiei „sf. arhangheli“ – Brăila: 
masă caldă pentru 30 de copii.
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i. protoierii:
În privinţa activităţilor protoieriilor menţionăm ur-

mătoarele:
a) materiale de igienă pentru spitalele din mu-

nicipiile eparhiei;
b) ajutoare şi alimente pentru centrele de ca-

rantină; 
c) hrană pentru persoanele aflate în izolare la 

domiciliu;
c) acţiuni de donare de sânge prin programul 

„Salvează o viaţă“. Foarte important!
ii. parohii:

toate parohiile sunt mobilizate pe timp de epide-
mie, deoarece credincioşii sunt izolaţi în casele lor. 
orice pahar de apă şi o bucăţică de pâine, o vizită, o 
rugăciune, însoţite de un mic dar, o icoană, o carte de 
rugăciuni şi obiecte de igienă oferite de parohie, se con-
stituie într-un ajutor pe care nu dorim, pe moment, să-l 
cuantificăm în sume băneşti; o vom face după sfintele 
paşti!

totuşi, se remarcă dărnicia şi hărnicia unor paro-
hii, la Galaţi: „Buna Vestire“ – ajutor oferit Maternităţii 
„Buna Vestire“, „sfinţii trei ierarhi“, „Înălţarea dom-
nului“, „sf. parascheva“ ş.a. la Brăila: parohia „naş-
terea domnului“, „cuvioasa parascheva“, „sfinţii ar-
hangheli“ ş.a. numărul parohiilor ce-au desfăşurat 
frumoase lucrări filantropice se ridică la cifra de 183 
în întreaga eparhie! nu este deloc puţin! ne imaginăm 
cât de puternic este acest exerciţiu în circa 500 de pa-
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rohii! slavă domnului! Mulţumim preoţilor, care, şi ei, 
ca oameni, sunt acum în cea mai grea constrângere 
economică, fără a‑şi putea realiza un salariu şi aşa 
atât de modest! totuşi, ei contribuie, pentru că sunt 
iubitori de aproapele, cu o părticică, la procurarea de 
aparatură medicală! 

Beneficiari: 5.210 persoane
iii. mănăstiri:

amintim faptul că atelierele de croitorie de la 
Mănăstirile „adormirea Maicii domnului“ – adam,  
„sfântul pantelimon“ – lacu sărat, „adormirea Mai-
cii domnului“ – tudor Vladimirescu, precum şi cel de 
la centrul Eparhial, confecţionează măşti de protecţie, 
care vor fi oferite spitalelor din eparhie.

Evidenţiem, în mod special, Mănăstirea „sfântul 
pantelimon“ de la lacu sărat, care oferă asistenţă spi-
rituală, literatură creştină şi alimente la centrul de izo-
lare din localitate. 

Beneficiari: 1.967 persoane

C. Programe pascale
În regim de izolare la domiciliu, Eparhia pune la 

dispoziţie, atât cât omeneşte reuşim şi cât ni se permite 
legal: darurilE pascalE, care sunt duhovnicești, 
spirituale și liturgice.

Învierea se prelungeşte, în casele şi-n sufletele cre-
dincioşilor. 

astfel, se oferă prin parohii:
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a) pachetul de suflet, care conţine o carte de zidi-
re sufletească, tămâie, cărbuni, candela pascală, lumâ-
nări;

b) Darul sfânt pascal: lumina pascală adusă de 
la biserică în casele devenite biserică! pasca, cuvântul 
pastoral, iconiţa pascală şi prezenta carte „Dar din dor 
de Sfintele Paşti“!

c) coşul pascal: cozonac, ouă înroşite şi alte ali-
mente – în toată eparhia, pentru medicii din spitale, 
fraţii din carantină, deţinuţii, fraţii şi surorile izolaţi 
în casele dumnealor! 

d) felicitarea obișnuită de sfintele paști, în plic, o 
mască de protecţie.

rezumând ceea ce s-a prezentat, până la data de 9 
aprilie 2020, rezultă:

1. număr de beneficiari: 14.979;
2. număr de unităţi implicate: 195;
3. suma provizorie: 713.732 lei:

a. centrul Eparhial: 317.552 lei;
b. protoierii: 39.268 lei;
c. parohii: 339.045 lei;
d. mănăstiri: 17.867 lei.

pentru achiziţionarea unor aparate de ventilaţie 
necesare în spitalele din Galaţi şi Brăila, în data de 9 
aprilie 2020 au contribuit: Înaltpreasfinţitul părinte ca-
sian, cu salariul integral al Înaltpreasfinţiei sale, preoţii 
din protoieriile eparhiei, precum şi alţi donatori, suma 
provizorie fiind de 223.941 lei.
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concluzionând ceea ce am prezentat până acum, 
rezultă o valoare totală a ajutoarelor oferite, în vreme 
de pandemie, de 937.673 lei.

activităţile continuă! cei care doriţi şi puteţi să 
sprijiniţi eforturile arhiepiscopiei dunării de Jos, de 
ajutorare a semenilor aflaţi în suferinţe şi nevoi, vă ru-
găm să contribuiţi în contul: ro98 rncB 0141 0328 
6409 0098, titular cont: arhiepiscopia dunării de Jos, 
cui 3127395, deschis la Banca comercială română, 
su cursala Galaţi.
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Aşezămintele   filAntropice  
Din  ArhiepiscopiA  DUnării  De  Jos

Aşezământul socio‑filantropic eparhial „Sf. Vasile                
cel  Mare“ 

str. Basarabiei, nr. 109, mun. Galaţi, cod 800113;
telefon 0236.471682; fax 0236.328857;
e-mail: asociatiasfvasile@yahoo.com
Responsabil: pr. cristian podaşcă
Aşezământul socio‑medical „Sf. Mc. Pantelimon“ 
Şoseaua Buzăului dn2B, jud. Brăila;
telefon 0735.845589; fax 0239.694456;
e-mail: centrusoclacusarat@edj.ro
Responsabil: pr. alin Marian constantin
Aşezământul cultural‑filantropic „Sf. Ioan Gură de Aur“
str. constructorilor, nr. 18a, mun. Galaţi, 
cod 800352; telefon 0749.182855
Responsabil: pr. Eugen drăgoi
Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranțe 

pentru vârsta a III‑a“
str. saturn, ţiglina i, mun. Galaţi; telefon 0740.895697
e-mail: centrulsperante@yahoo.com
Responsabil: pr. Florin chiosa
Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranța“
str. Basarabiei, nr. 109, mun. Galaţi, cod 800113;
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telefon 0236.471682
Responsabil: pr. cristian podaşcă
Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon“
str. sf. spiridon, nr. 13, mun. Galaţi, cod 800478;
telefon 0746.031214; 0236.462006
e-mail: centruldezisfantulspiridon@yahoo.com
Responsabil: dl robert tiber
Centrul de zi pentru copii „Sf. Antonie cel Mare“
Bd. Galaţi, nr. 20, mun. Galaţi, cod 800670;
telefon 0747.767761
e-mail: asoc_antonie_cel_mare@yahoo.com
Responsabil: pr. Marius Bărbieru
Centrul de zi pentru copii „Sf. Martiri Brâncoveni“
aleea Învăţătorilor, nr. 1, mun. Brăila, 
cod 810478; telefon 0722.257327
Responsabil: pr. sorin Marinescu
Centrul social‑educațional „Sf. Martiri Brâncoveni“
calea Galaţi, nr. 342a, mun. Brăila, 
cod 810385; telefon 0722.365838
Responsabil: pr. cristian Gagu
Centrul de resurse pentru unități ale economiei sociale 

re giunea Sud‑Est Galați
str. dr. nicolae alexandrescu, nr. 37, mun. Galaţi, 
cod 800121; telefon 0724.241120
Responsabil: pr. daniel  popa
Centrul de formare, informare şi suport comunitar  

„Galați 2020“
str. dr. nicolae alexandrescu, nr. 37, mun. Galaţi, 
cod 800121; telefon 0743.881675
Responsabil: dna Elena checheriţă
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Centrul multifuncțional „Sf. Arhangheli Mihail şi Ga-
vriil“

com. Braniştea, jud. Galaţi, cod 807050;
telefon 0748.136478
Responsabil: pr. Vasile codreanu
Centrul social‑filantropic „Sf. Nicolae“
str. domnească, nr. 104, mun. Galaţi, 
cod 800201; telefon 0747.306741; email: social@edj.ro
Responsabil: diac. Marian coman
Centrul social‑filantropic „Sf. Spiridon“
str. sf. spiridon, nr. 13, mun. Galaţi, cod 800478;
telefon 0746.031214
e-mail: centruldezisfantulspiridon@yahoo.com
Responsabil: dl robert tiber
Centrul filantropic „Cuv. Parascheva“
Bd. dunărea, nr. 20, mun. Galaţi, cod 800634;
telefon 0744.693708
Responsabil: pr. corneliu hanu
Centrul filantropic „Sf. Ecaterina“
str. traian, nr. 260, mun. Galaţi, cod 800179;
telefon 0236.477387
Responsabil: pr. alexandru teodosiade
Centrul filantropic „Acoperământul Maicii Domnului“
str. al. i. cuza, nr. 31, mun. Galaţi, cod 800010;
telefon 0752.723452
Responsabil: pr. Gabriel pelin
Centrul social‑filantropic „Sf. Cuv. Casian“
str. alexandru ioan cuza, nr. 23-25, mun. Brăila,
cod 810012; telefon 0749.184084
Responsabil: pr. Victor dragomir
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Centrul social‑filantropic „Sf. Nicolae şi Sf. Vasile                  
cel Mare“

str. dorobanţilor, nr. 1, mun. Brăila, cod 810091;
telefon 0239.616030
Responsabil: pr. horaţiu Moldovan
Centrul social‑filantropic „Sf. Vasile cel Mare“
str. Goleşti, nr. 52, mun. Brăila, cod 810143;
telefon 0723.202282
Responsabil: pr. Mihai-ciprian duca
Centrul social‑filantropic „Sf. Filofteia“
str. Flamura roşie, nr. 29, mun. Brăila, 
cod 810187; telefon 0725.465292
Responsabil: pr. Ştefan Mihalcea
Centrul filantropic „Sf. Cruce“
str. satelitului, nr. 1, mun. Brăila, cod 810015;
telefon 0732.764270
Responsabil: pr. Mihai dănilă
Centrul filantropic „Cuv. Parascheva“
str. Mihai Bravu, nr. 10, mun. Brăila, 
cod 810214; telefon 0723.273225
Responsabil: pr. ovidiu soare
Centrul filantropic „Înălțarea Domnului“
Bd. al. ioan cuza, nr. 124, mun. Brăila, 
cod 810003; telefon 0724.092542
Responsabil: dna doina plopeanu
Centrul filantropic „Sf. Ap. Petru şi Pavel“
str. petru Maior, nr. 24, mun. Brăila, cod 810428;
telefon 0239.611716
Responsabil: dl octavian Şerban
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Centrul filantropic „Sfânta Treime“
str. piaţa traian, nr. 1a, mun. Brăila, cod 810288; 
telefon 0743.477904
Responsabil: pr. costel airinei
Centrul filantropic „Sf. Dumitru“ – Brăilița
str. smârdan, nr. 89, mun. Brăila, cod 810173;
telefon 0723.835102
Responsabil: pr. adrian Buescu
Centrul filantropic „Sf. Fanurie“
str. călăraşi, nr. 3, mun. Brăila, cod 810017;
telefon 0722.261045
Responsabil: dl ion timofte
Centrul filantropic „Sf. Nicolae“
str. Gh. petraşcu, nr. 32, mun. tecuci, cod 805300; 
telefon 0735.445849
Responsabil: dna tincuţa Giurguca
Centrul filantropic „Naşterea Maicii Domnului“
str. ana ipătescu, nr. 31, mun. tecuci, cod 805300; 
telefon 0735.445855
Responsabil: dl Gheorghe iacob
Centrul filantropic „Sf. Nicolae“ din parohia Matca I
com. Matca, jud. Galaţi, cod 807185;
telefon 0735.445871
Responsabil: dna Marioara Borş
Centrul filantropic „Sf. Filofteia“
com. tudor Vladimirescu, jud. Galaţi, cod 807295; 
telefon 0747.382531
Responsabil: dna Veronica Bujor
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Centrul filantropic „Cuv. Parascheva“
com. cudalbi, jud. Galaţi, cod 807105
telefon 0757.539770
Responsabil: dna Elena crăciun
Centrul filantropic „Sf. Ioan Gură de Aur“
com. Frumuşiţa, jud. Galaţi, cod 807135
telefon 0755.924851
Responsabil: pr. laurenţiu Mocanu
Centrul filantropic „Sf. Iosif cel Milostiv“
com. corod, sat Brătuleşti, jud. Galaţi, cod 807080; 
telefon 0766.473499
Responsabil: pr. Mihai ilie
Centrul filantropic „Sf. Iosif cel Milostiv“,
com. Vădeni, sat Baldovi neşti, jud. Brăila, cod 817201;
telefon 0743.674103
Responsabil: pr. răzvan dumitrescu.
Centrul filantropic „Sf. Nicolae“
com. Mircea-Vodă, jud. Brăila, cod 817095
telefon 0748.149633
Responsabil: dna Gabriela anghel
Grădinița parohială „Familia“
str. unirii, nr. 220, mun. Brăila, cod 810011; 
telefon 0744.140414
Responsabil: pr. cătălin hurmuzache
Grădinița parohială „Sf. Împărați“
com. Gohor, sat ireasca, nr. 184, jud. Galaţi, 
cod 807155; telefon 0766.204107
Responsabil: pr. iancu Mihoci
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Centrul de asistență medicală „Sf. Doctori fără de ar-
ginți, Cosma şi Damian“

str. Basarabiei, nr. 109, mun. Galaţi, cod 800113;
telefon/fax 0236.477480; 0747.306741
Responsabil: diac. Marian coman
Cabinetul medical creştin‑ortodox „Sf. Spiridon şi Sf. 

Irina“
str. sf. spiridon, nr. 13, mun. Galaţi, cod 800478;
telefon 0746.031214
Responsabil: dl robert tiber
Cabinetul medical creştin‑ortodox „Acoperământul 

Maicii Domnului“
str. unirii, nr. 220, mun. Brăila, cod 810011;
telefon 0744.140414
Responsabil: dna ionelia Vasile
Cabinetul medical creştin‑ortodox „Sf. Ierarh Nicolae“
str. ana aslan, nr. 15, mun. Brăila, cod 810009;
telefon 0239.626562
Responsabil: dl didel Balaban
Cabinetul medical creştin‑ortodox „Sf. Împărați“
com. Gohor, sat ireasca, nr. 184, jud. Galaţi, 
cod 807155; telefon 0766.204107
Responsabil: pr. iancu Mihoci
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