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Crucea şi Învierea noastră cea de toate zilele *

Preacucernici Părinţi şi
iubiţi credincioşi,

Hristos a înviat! 

Învierea Domnului, sărbătorită astăzi cu 
bucurie negrăită de întreaga creştinătate, 
a încununat viaţa pământească a Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos cu biruinţa 
asupra morţii, „duşmanul cel din urmă”  
(I Cor 15, 26) şi cel mai înfricoşător al 
omului. 
După 33 de ani petrecuţi pe pământ 
împreună cu oamenii, ale căror păcate 
şi dureri le-a luat asupra Sa, Mântui-
torul primeşte de bună voie moartea 
cea mai ruşinoasă şi chinuitoare pentru 
a-i elibera pe oameni şi de cel din urmă 
duşman al lor, care este moartea. 
Gândul la moarte este înfricoşător, 
mai cu seamă pentru cei ce au puţină 
credinţă sau nu sunt angajaţi cu tot suf-
letul în credinţă. Moartea produce frică, 
pentru că nu aparţine naturii omului, 
care a fost creat pentru viaţă şi nu pen-
tru moarte. Ştim că oamenii au devenit 
muritori datorită păcatului. Dacă Adam 
şi Eva n-ar fi păcătuit prin gustarea din 
pomul oprit, ar fi rămas nemuritori, în 
starea de nevinovăţie în care i-a creat 
Dumnezeu. 
Astfel umanitatea întreagă n-ar fi cu-
noscut păcatul şi răutatea, n-ar fi cu-
noscut moartea, ci doar iubirea care 
uneşte pe om cu Dumnezeu şi cu seme-
nii săi. Totuşi primii oameni au păcătuit 
şi după ei au păcătuit toţi oamenii până 
astăzi şi de aceea moartea a intrat în 
viaţa noastră a pământenilor. Când 
vorbim de moarte, ne gândim - în ge-
neral - la moartea trupului, care are loc 
la sfârşitul vieţii pe pământ. Puţini sunt 

aceia care se gândesc şi la moartea 
sufletului, care se produce când omul 
se îndepărtează de Dumnezeu, nu se 
mai roagă şi nu mai ţine legătura cu 
Biserica, nu mai iubeşte dezinteresat, 
ci se preocupă doar de lucrurile lumii 

acesteia de care se foloseşte în mod 
pătimaş pentru a-şi satisface plăcerile 
egoiste. 
Prin învierea Sa, Mântuitorul a eliberat 
pe oameni atât de moartea sufletească, 
cât şi de moartea trupească. 
Totuşi, noi nu ne dăm seama cu 
adevărat şi nu trăim eliberarea de moar-
te, decât în măsura în care ne unim cu 
Mântuitorul Hristos, prin rugăciune şi 
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui, 
prin care devenim treptat una cu El, 
adică buni ca şi El, iertători ca şi El, iu-
bitori de semeni ca şi El. 
Până nu devenim una cu Hristos, 
moartea mai lucrează încă în noi sub 
diferite forme: încercări, neputinţe, boli, 
sufleteşti şi trupeşti, insuccese, lipsă 

de curaj în lupta cu greutăţile vieţii 
etc., toate acestea fiind consecinţe ale 
păcatului. 
Dar şi învierea este prezentă în viaţa 
noastră de fiecare dată când ne rugăm 
cu credinţă şi cu smerenie, când po-
stim, când participăm cu evlavie la Sf. 
Liturghie şi ne împărtăşim cu Trupul şi 
Sângele Domnului, când facem bine 
semenilor noştri. 
În toate aceste acte de credinţă este 
prezent Mântuitorul Hristos cu darul În-
vierii Sale care ne înnoieşte viaţa, ne 
dă „viaţă din belşug”. 
„Eu am venit ca (lumea) să aibă viaţă şi 
s-o aibă din belşug”, zice Domnul (Ioan 
10, 10). Aceasta înseamnă că omul 
credincios nu-şi pierde niciodată cura-
jul în lupta cu ispitele şi greutăţile de zi 
cu zi, nici nădejdea că în cele din urmă 
va birui, cu ajutorul lui Dumnezeu. 
„În lume necazuri veţi avea; dar 
îndrăzniţi, eu am biruit lumea” (Ioan 
16, 33), ne încurajează Mântuitorul, în 
orice dificultate ne-am afla. Şi tot El ne 
încredinţează că „toate sunt cu putinţă 
celui ce crede” (Marcu 9, 23). Din păcate, 
noi toţi avem puţină credinţă, dar să nu 
ne descurajăm, ci să strigăm ca şi tatăl 
copilului cu duh mut din Evanghelie: 
„Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele”  
(Marcu 9, 24)! 

Iubiţi credincioşi,
Viaţa nici unuia dintre noi nu este 
uşoară; toţi ne confruntăm, zi de zi, cu 
o mulţime de probleme şi necazuri: în 
familie, în relaţiile cu semenii noştri, 
la locul de muncă, peste tot. Este 
adevărat că unele necazuri care vin 
asupra noastră nu le putem evita, orice 



am face. 
Totuşi de multe ori, noi înşine ne creăm 
probleme pentru că suntem prea 
pretenţioşi, că nu avem răbdare şi ne 
angajăm uşor la ceartă, că suntem 
egoişti şi vrem să se facă totul după 
placul nostru etc. Câte necazuri şi 
neplăceri din viaţa noastră n-ar putea 
fi evitate dacă am fi mai smeriţi, dacă 
ne-am ruga mai mult, dacă ne-am lăsa 
mai mult în voia lui Dumnezeu, „care 
toate le lucrează spre binele celor 
ce-l iubesc pe El”! (Romani 8, 28).  
Puterea credinţei se arată tocmai în 
stăpânirea de sine şi păstrarea cal-
mului în orice situaţie ne-am afla, în 
răbdarea necazurilor, în mulţumirea cu 
puţinul pe care-l avem, în iubirea celor 
ce ne fac rău.
Apoi să fim convinşi că suferim în 
măsura în care şi păcătuim. Orice 
suferinţă este consecinţa unui păcat 
sau a unor păcate pe care le-am 
săvârşit, de curând sau mai demult. 
Există o balanţă divină care răsplăteşte 
fiecăruia după faptele sale. De aceea 
Sf. Apostol Pavel zice: „Nu vă amăgiţi: 
Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci 
ceea ce va semăna omul, aceea va şi 
secera” (Galateni 6, 7). Dacă ne-am 
lupta mai mult cu păcatele noastre de 
zi cu zi, devenite obiceiuri rele, dacă 
ne-am gândi mai mult la Dumnezeu şi 
L-am chema în ajutor, am primi de la El 
curaj şi pace în suflet şi, astfel, viaţa ni 
s-ar uşura. De aceea vă pun la inimă 
rugăciunea şi vă îndemn să vă rugaţi în 
toată vremea şi în tot locul: acasă, pe 
drum, la lucru şi, mai ales, la biserică, 
unde rugăciunea este mai profundă şi 
ne uneşte şi mai mult cu Dumnezeu de 
la Care primim „toată darea cea bună 
şi tot darul desăvârşit” (Iacov 1, 17). 
Pe lângă rugăciunile tradiţionale, 
pe care le găsiţi în orice carte de 
rugăciuni, rostiţi din inimă rugăciuni 
scurte ca: „Rugăciunea lui Iisus”: „Do-
amne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumne-
zeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”!  
sau „Doamne, ajută-mă”!, „Doamne, apără-
mă”!, „Doamne, luminează-mă”! etc. Să 
ne obişnuim cu astfel de rugăciuni 
scurte, repetate mereu, pentru că ele 
ne aduc mare ajutor. Şi să-i învăţăm 

şi pe copiii noştri să se roage astfel. 
Rugăciunea este deci salvarea noastră 
din orice nevoie, din orice încercare. 
Rugăciunea ne salvează şi de moarte! 
Când nu ne mai rugăm, suntem deja 
morţi sufleteşte. Atunci nu mai avem 
nici o apărare, nici un ajutor şi vom fi 
biruiţi de ispite şi de necazuri.

Iubiţi credincioşi, 
Biserica noastră ne cheamă prin glasul 
Întâistătătorului ei, Părintele Patriarh 
Daniel, ca anul acesta să conştientizăm 
şi mai mult importanţa pentru viaţa 
noastră de creştini ortodocşi Taina Spo-
vedaniei şi Taina Sfintei Împărtăşanii, 
două Sfinte Taine fără de care nu există 
mântuire. Nimeni nu se poate mântui 
dacă nu-şi mărturiseşte păcatele înain-
tea preotului duhovnic pentru ca să 
primească iertare de la Dumnezeu. 
După învierea Sa, Mântuitorul S-a 
arătat Apostolilor şi a suflat asupra lor, 
zicând: „Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi 
ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora 
le veţi ţine ţinute vor fi” (Ioan 20, 23). 
Puterea iertării păcatelor în Taina Spo-
vedaniei este cel mai mare dar făcut 
de Dumnezeu oamenilor. Dacă n-ar fi 
acest dar, am muri toţi în păcatele no-
astre, fără nicio nădejde de mântuire. 
De asemenea, nimeni nu se mântuieşte 
dacă nu se  împărtăşeşte cu Trupul şi 
Sângele Domnului, după cum Însuşi 
Hristos Domnul spune: „Adevărat, 
adevărat zic vouă, dacă nu veţi mân-
ca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea 
sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. 
Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sân-
gele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi 
învia în ziua de apoi” (Ioan 6, 53-54). 
Sfânta Împărtăşanie este pentru noi 
creştinii hrana cea adevărată, hrana 
care ne face una cu Hristos: „Trupul 
Meu este adevărată mâncare şi sân-
gele Meu adevărată băutură. Cel ce 
mănâncă trupul Meu şi bea sângele 
Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el” 
(Ioan 6, 55-56). Aşadar spovedindu-ne 
şi împărtăşin-du-ne cât mai des, trăim 
cu Hristos Domnul şi suntem apăraţi 
de El. Moartea nu va mai avea nici o 
putere asupra noastră şi vom birui mult 
mai uşor încercările vieţii. Iar moartea 

trupească se va transforma în Paşti, 
adică în trecere (pasaj) la viaţa fără de 
sfârşit.

Iubiţi credincioşi,
După cum ştiţi, în ultima vreme numărul 
românilor ortodocşi din Germania, Aus-
tria şi Luxemburg, ţări care ţin de Arhie-
piscopia noastră, a crescut mereu. 
Noi preoţii suntem datori să venim 
în întâmpinarea tuturor. Dar pentru a 
înmulţi locurile de slujire, avem nevoie 
de colaborarea credincioşilor care 
trăiesc în oraşele unde nu există o 
parohie românească. Nu ezitaţi deci 
să vă adresaţi Centrului eparhial din 
Nürnberg şi să cereţi înfiinţarea de noi 
parohii. 
Noi ne vom strădui să găsim preoţi şi bi-
serici unde să putem sluji. O problemă 
permanentă a noastră, a românilor 
ortodocşi, este aceea a procurării sau 
construirii de biserici proprii, după ex-
emplul celorlalţi ortodocşi din aceste 
ţări. De aceea vă pun la inimă să ajutaţi 
pe Precucernicii Preoţi care se ostene-
sc pentru acest mare şi sfânt ideal. Să 
nu-i uităm nici pe părinţii şi fraţii noştri 
care au rămas în ţară şi să-i ajutăm fie-
care după puteri. 
Orice ajutor trimis în România este de 
mare folos şi Dumnezeu ne va răsplăti 
după inima cu care facem binele.
Punându-vă la inimă aceste cuvinte 
de învăţătură cu nădejdea că veţi lua 
aminte la ele şi veţi încerca să le urmaţi 
în viaţa de zi cu zi, Vă binecuvântez pe 
toţi în numele Domnului: pe copii şi pe 
părinţi, pe tineri şi pe cei mai puţin tineri 
şi mă rog  Mântuitorului Iisus Hristos, 
Cel înviat din morţi, să vă dea sănătate, 
înţelegere în familie, înţelepciune şi 
spor în tot lucrul bun.
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos 
şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi 
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu 
voi toţi”!

Hristos a înviat!

 Arhiepiscop şi Mitropolit

* Pastorală la Învierea Domnului - 2014



„Intrăm în harul bucuriei Învierii pe 
măsura silinţei noastre“

Părinte profesor, de ce este sărbătoarea 
Sfintelor Paşti cea mai mare dintre to-
ate?
"Praznic al praznicelor şi sărbătoare a 
sărbătorilor", aşa este, într-adevăr, ma-
rea sărbătoare a Învierii Domnului. Căci 
prin Învierea din morţi, Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos nu numai că a biruit El 
Însuşi puterile întunericului şi moartea 
însăşi, dar El a realizat această biruinţă 
şi pentru noi toţi. Prin Învierea Sa cea 
de a treia zi, Hristos a biruit păcatul şi 
moartea, a stricat împărăţia întunericu-
lui lui satan, a slobozit pe oamenii cei 
înrobiţi şi a rupt pecetea asupra celor 
mai mari taine ale lui Dumnezeu şi ale 
omului...
Ar trebui să ne bucurăm de Învierea 
Domnului în fiecare duminică, ştiind 
că în "ziua cea dintâi a săptămânii" 
prăznuim de fiecare dată Învierea. Cu 
toate acestea, pe parcursul anului mai 
slăbeşte din bucuria pe care o trăim în 
noaptea Învierii. Unde greşim?
Dacă ne trăim în mod viu credinţa, 
bucuria şi lumina Învierii ne însoţesc 
permanent, chiar în situaţii de necaz 
şi încercare. Ba chiar, uneori, şi mai 
adânc în aceste situaţii de necaz şi 
încercare, avându-L pe Hristos Cel în-
viat şi preamărit alături de noi, El par-
ticipând biruitor la suferinţele noastre. 
Celebrarea acestei luminoase bucurii a 
Învierii o avem în fiecare duminică şi în 
fiecare Sfântă Liturghie. 
Iar dacă ne şi împărtăşim cu vrednicie - 
ceea ce credinciosul este chemat să şi 
facă, la fiecare Sfântă Liturghie, căci de 
fiecare dată Mântuitorul Însuşi ne invită 
la masa Sa -, atunci sărbătoarea Învi-
erii ne va însoţi permanent. Slăbeşte 
bucuria Învierii la cei care nu păstrează 
această strânsă legătură cu Sfânta 
Liturghie şi care se apropie rar - unii, 
vai, atât de rar! - şi/sau cu nevredni-
cie de Sfântul Potir. Unii ca aceştia nu 
au adevărata bucurie nici de Sfintele 
Paşti. Veselia Paştilor lor este una pur 
pământească, iar nu duhovnicească şi 
mântuitoare. 
Bucuria sărbătorii Învierii este însă 
unică mai ales datorită pregătirii pentru 

ea, pe care ne-o oferă timpul Sfântului 
Post, culminând cu Săptămâna Mare. 
Pe măsura purificării noastre prin post, 
prin rugăciune şi prin fapte bune, va 
fi şi bucuria de care ne bucurăm la 
sărbătoarea Învierii. 
În perioada pascală auzim la slujbă 
rostindu-se: "Aceasta este ziua pe care 
a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să 
ne veselim întru ea!" Care sunt limitele 
acestei bucurii şi veselii, având în ve-
dere că nu toţi înţelegem la fel lucru-
rile? Cum vrea Domnul să fie bucuria 
noastră?
Prin acest stih din Psalmi pe care-l auzim 
la slujba Învierii, sărbătoarea Sfintelor 
Paşti, Domnul ne cheamă la bucuria 
adevărată, care este cea duhovnicească, 
iar nu la o bucurie a "trupului"...
Este adevărat că pentru mulţi oameni 
de astăzi - mă refer la cei care nu-şi 
cinstesc numele de creştini, pregătirea 
pentru Paşti se reduce la ceea ce 
înţeleg ei să ofere "trupului": mânca-
re, băutură, distracţii lumeşti, petreceri 
deşănţate etc. Unii cred că acestea fac 
bucuria sărbătorii. Nedescoperind-o pe 
cea adevărată, "bucuria" lor este foar-
te limitată şi înşelătoare, ba chiar este 
opusul bucuriei adevărate. 
Pentru credincioşi însă, bucuria 
sărbătorii Învierii este de negrăit şi...
fără limite. Într-adevăr, în ce priveşte 
măreţia harului revărsat în lume de 
Hristos prin biruinţa Sa asupra morţii, 
nu există limite. 
Totul e dumnezeiesc şi de necuprins 
în preamărirea lui Hristos prin Patimi 
şi Înviere şi în harul pe care aceasta 
o revarsă asupra lumii. Limitele sunt la 
noi, la neputinţa şi nevrednicia noastră 
în a participa la plinătatea slavei şi a 
harului lui Hristos...Chiar pentru cei 
râvnitori şi postitori există pericolul ca, 
după Postul Mare, să se lase prea mult 
în voia trupului, dedulcindu-se necuve-
nit cu cele pământeşti. 
Înfrânarea este virtutea care se cuvine 
să ne însoţească permanent, nu numai 
în post. Mântuitorul ne avertizează cu 
aceste cuvinte: "Luaţi aminte de voi 
înşivă, să nu se îngreuieze inimile vo-
astre de mâncare şi de băutură şi de 
grijile vieţii şi ziua aceea să vină peste 
voi fără de veste" (Luca 21, 34).

Unii creştini care s-au străduit să ţină 
întregul Post al Sfintelor Paşti s-ar pu-
tea simţi nedreptăţiţi de cuvântul Sfân-
tului Ioan Gură de Aur, care îi cheamă 
pe toţi la bucuria pascală, iar pe de altă 
parte, cei care nu s-au străduit deloc ar 
putea găsi îndreptăţire faţă de felul lor 
de a trăi, căci, iată, tot sunt primiţi la 
masă. Cum trebuie înţeleasă chema-
rea amintită?
Îndemnul la bucurie ni-l adresează tu-
turor sărbătoarea Învierii, dar intrăm 
în harul acestei bucurii pe măsura 
silinţei noastre. Cei care s-au străduit 
primesc belşugul darului şi nu au de 
ce să se socotească nedreptăţiţi. Iar 
cei care n-au postit şi nu s-au străduit 
pentru mântuire în timpul postului sunt 
invitaţi să guste bunătăţile Stăpânului, 
pentru a prinde gust de viaţa cea 
duhovnicească. 
Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur, prin 
această chemare adresată tuturor, 
doreşte să-i deştepte şi pe cei leneşi şi 
indolenţi din punct de vedere duhovni-
cesc, ca şi ei, prin pocăinţă, să poată 
participa la harul sărbătorii. Căci unii ca 
aceştia, chiar dacă sunt prezenţi la sluj-
ba sărbătorii, nu pot participa la măsura 
adevărată a harului ei fără pocăinţă. 
Sfinţii Părinţi spun că singura uşă de 
intrare la Dumnezeu, la harul mântuirii 
Sale, este pocăinţa. 
Chemarea aceasta a Sfântului Ioan Gură 
de Aur şi, de fapt, a Bisericii dreptmăritoare 
înseamnă, în primul rând, ceea ce spune 
Sfânta Scriptură, că Dumnezeu "voieşte 
ca toţi oamenii să se mântuiască şi la 
cunoştinţa adevărului să vină" (I Tim. 2, 
4). 
Dincolo de acest adevăr însă, lumina 
sărbătorii Învierii posedă o dimensiune 
cosmică, astfel încât ea luminează 
asupra întregii făpturi. "Acum toate s-au 
umplut de lumină, şi cerul şi pământul 
şi cele dedesubt", cântăm la Înviere. 
Virtual, întreaga făptură este cuprinsă 
în lumina şi în harul Învierii. 
Căci Învierea Domnului inaugurează 
recrearea lumii, este un nou început al 
ei...Biserica vrea să-i aducă pe toţi la 
conştiinţa acestui nou început, pe care 
şi cei mai puţin credincioşi, împreună cu 
întreaga creaţie, îl resimt în fiinţa lor.
Dialog cu pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc- 2012
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Informaţii

Din agenda 
Părintelui Mitropolit Serafim

1 mar. - slujeşte Sf. Maslu, apoi paricipă la 
o Seară duhovnicească la Gießen (Pr. Dorin 
Petruşe). 
2 mar. - slujeşte Sf. Liturghie la Gießen şi 
hirotoneşte întru diacon pe teologul Asistent 
Univ. Dr. Ioan Ovidiu. Participă la agapă.
3 - 6 mar. - slujeşte în fiecare seară 
Pavecernița Mare cu Canonul Sf. Andrei Cri-
teanul la Catedrala din Nürnberg
8 mar. - slujește Sf. Maslu urmat de o Seară 
duhovnicească în Parohia Linz (Pr.Dr. Sorin 
Bugner).
9 mar. - slujește Sf. Liturghie la Viena în Bi-
serica Sf. Antonie şi hirotonește întru preot pe 
diaconul Răzvan Florin Gâscă; după masă, 
săvârşeşte Vecernia în localitatea Oberpul-
lendorf (100 km de Viena) iar seara slujeşte 
Sf. Maslu, urmat de o Seară duhovnicească 
la Wiener Neustadt. 
10 mar. - slujeşte Sf. Maslu urmat de o Seară 
duhovnicească la Viena.
11 mar. - participă la Viena la lucrările Comi-
siei Episcopilor Ortodocşi din Austria.
14 mar. -  slujeşte Sf. Maslu urmat de o Seară 
duhovnicescă în Dresden.
15 mar. - slujeşte Sf. Liturghie și Parastasul 
pentru cei adormiți în Dresden; seara slujeşte 
Sf. Maslu urmat de o Seară duhovnicească în 
Parohia " la Leipzig (Pr.Drd. Ioan Forga)
16 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi ţine cuvânt 
de învăţătură în Parohia Leipzig. Participă la 
agapă.
20 mar. - în sala istorică a Primăriei din Nür-
nberg, participă la recepţia anuală oferită de 
Diaconia din Neuendetelsau.
22 şi 23 mar. - vorbeşte tinerilor ortodocşi 

români din München din cadrul ATORG întru-
niţi într-un Weekend duhovnicesc la Centrul 
eparhial.
23 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică în 
Parohia "Sf. Ap. Andrei" din Würzburg (Pro-
tos. Ghelasie Păcurar) 
25 mar. - Buna Vestire - slujeşte Sf. Liturghie 
şi predică în Catedrala din Nürnberg
28 mar. - slujeşte Sf. Liturghie a Darurilor mai 
înainte sfinţite apoi Taina Sf. Maslu urmată 
de o Seară duhovnicească în Catedrala din 
Nürnberg
29 mar. - prezidează lucrările Consiliului 
Eparhial.
30 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică în 
Catedrala mitropolitană din Nürnberg. Hiroto-
neştei întru preot pe P.C. Diacon Dr. Ovidiu 
Ioan, pe seama nou-înfiinţatei parohii "Buna 
Vestire" şi "Sf. Prooroc Ilie" din Kassel.
31 mar. - participă la Stuttgart la pregătirea 
proiectului Galatz - 2020. Scopul acestui pro-
iect este de a găsi şi evalua modalităţi proprii 
de dezvoltate şi creştere economică a regiu-
nii, precum şi de îmbunătățire a calităţii vieții 
locuitorilor. Principalul partener şi beneficiar 
al acestui proiect este Arhiepiscopia Dunării 
de Jos.
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1 mar. - săvârşeşte Utrenia cu Sf. Liturghie în 
limba germană la la Capela Sf. Siluan.
2 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Biserica Alte Haidhauser Kirche; seara, 
săvârşeşte Vecernia Iertării la Capela Sf. Si-
luan.
8 mar. - săvârşeşte, la Capela Sf. Sliuan, 
Utrenia cu Sf. Liturghie şi Parastasul pentru 

cei răposaţi. Seara, săvârşeşte Vecernia la 
Hamburg (paroh P.C. Protos. Calinic Vintilă). 
Susţine conferinţa: "Sf. Spovedanie în viaţa 
noastră" şi răspunde la întrebările celor 
prezenţi.
9 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Hamburg. Seara săvârşeşte Vecernia cu par-
ticiparea mai multor clerici şi credincioşi din 
alte juristicţii ortodoxe din acest oraş.
15 mar.  - după Vecerinie, conduce "Cercul 
Biblic" purtând un dialog pe marginea cărţii 
"Ieşirea" din Vechiul Testament.
16 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
biserica Sf. Ioan Botezătorul (AHK) din Mün-
chen.
23 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Parohia Bunavestire din München (paroh P.C. 
Pr. Simion Felecan); participă la agapă.
25 mar. - slujeşte Sf. Liturghie la Capela Sf. 
Siluan. Seara,  înconjurat de un sobor de 
şapte preoţi, săvârşeşte Taina Sf. Maslu şi 
predică la Augsburg (paroh P.C. Pr. Ciprian 
Suciu).
29 mar. - participă, la Nürnberg, la şedinţa 
Consiliului Eparhial.
30 mar. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
biserica Sf. Ioan Botezătorul (AHK) din Mün-
chen.

Poveste de Paşti - Salcia plângătoare

Se spune că, pe vremea când Hristos 
colinda lumea ca să-şi spună învăţăturile, 
nu era, niciunde, copac mai falnic şi mai 
mândru ca salcia. Înalt, trufaş, drept, 
cu ramurile gata să rănească albastrul 
cerului, aşa era atunci salcia. Un astfel 
de copac s-ar fi aflat şi în apropiere de 
Sinedriu, unde Pilat din Pont Îl judeca 
pe vinovatul fără vină de atunci, Iisus.  
Îl asculta, Îl privea, Îl judeca şi nu-l găsea, 
în sinea proprie, vinovat. Dar se autointi-
tulase Mesia şi trebuia să fie dat ca ex-
emplu şi altora.
Aşa că Pilat a chemat străjile şi le-a spus 
să facă ce-or şti, dar să-l schingiuiască 
pe judecat până va recunoaşte că e vino-
vat. Oştenii au găsit cu cale să rupă din 

ramurile delicate, dar ferme, zvelte, dar 
puternice ale salciei din grădină câteva 
nuiele, cu care să-l „croiască“ peste tot 
trupul pe condamnatul dat pe mâna lor 
de Pilat. Şi au rupt, şi iar au rupt crengi 
usturătoare din copacul falnic... 
Salcia a privit cu îngăduinţă excesul 
soldaţilor, căci nu bănuia pentru ce folo-
seau ei acele ramuri.
Dar, după o vreme, Iisus a fost adus în 
grădină şi legat chiar de tulpina salciei. 
Hainele i-au fost smulse fără milă, mâi-
nile şi picioarele ferecate, iar călăii s-au 
pus să-l lovească tocmai cu ramurile rup-
te mai devreme. Din trupul Mântuitorului 
ţâşnea sânge năvalnic şi roşu şi salcia 
s-a cutremurat. S-a îngrozit. S-a pus pe 
bocet şi jelit. Se simţea vinovată că de-
venise, fără să vrea, obiectul de tortură 

al lui Iisus. Şi, din mândră cum fusese 
de înălţimea şi tulpina sa dreaptă, salcia 
şi-a aplecat pe dată, cuprinsă de durere 
şi ruşine, ramurile. Şi atâta le-a aplecat, 
de a ajuns cu ele la pământ. A sărutat 
cu frunzele sale firul de iarbă şi a cerut 
iertare lui Hristos.
Iar El, care nu vărsa o lacrimă, care lua-
se asupra Sa toate păcatele lumii, care 
iertase întreaga omenire, i-a dat şi salciei 
îndurare şi crezământ. De atunci, copa-
cul mândru nu a mai existat. Salcia a 
rămas cu ramurile plecate şi plângăreţe. 
Cunoscând povestea aceasta, mulţi oa-
meni plantează la morminte astfel de co-
paci, care să plângă în tăcere şi pe morţii 
lor, aşa cum Îl plâng, de o veşnicie, pe 
Hristos.
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