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Iubiţi credincioşi, 
Hristos a înviat!

După ce ne-am ostenit fi ecare în pe-
rioada Postului Mare să ne apropiem 
mai mult de Dumnezeu prin înfrânare 
de la mâncare şi băutură, prin spoveda-
nie şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele 
Domnului, ne bucurăm astăzi de marea 
Sărbătoare a Învierii Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos, zi în care „prăznuim 
omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi 
începătura unei noi vieţi, a vieţii celei 
veşnice”, cum cântăm în aceste zile la 
slujba Utreniei. 
Sărbătoarea Învierii se mai numeşte şi 
„Paşti”, cuvânt care vine din limba ebraică 
şi care înseamnă „pasaj” sau „trecere”. 
Prin rânduială divină, Mântuitorul Iisus 
Hristos a suferit moartea pe cruce şi a 
înviat tocmai când evreii sărbătoreau 
Paştile, care le aduceau aminte de eli-
berarea din robia egipteană, de trecerea 
minunată a poporului prin Marea Roşie şi 
aşezarea lui în Pământul Canaanului sau 
în Ţara Făgăduinţei. 
Ştim însă că toate evenimentele din 
Vechiul Testament au prefi gurat şi au 
prevestit evenimentele mântuitoare din 
Noul Testament. Noul Testament este 
împlinirea Vechiului Testament sau, cum 
spune Fericitul Augustin (sec IV): „Noul 
Testament în cel vechi se ascunde…” 
Astfel Paştile evreeşti prefi gurau şi 
anunţau Paştile creştine, adică Învierea 
Domnului. Moise, care a eliberat pe evrei 
din robia egipteană, îl prefi gura pe Mân-
tuitorul Iisus Hristos Care a eliberat lumea 
întreagă din robia păcatului şi a morţii. 
Această robie a păcatului şi a morţii este 
adevărata robie a omului. Lipsa libertăţii 
exterioare nu poate suprima neapărat şi 
libertatea interioară. 
Deţinuţii de pe vremea comunistă, 
persecutaţi pentru credinţa lor, se 
simţeau mai liberi în închisoare decât 
cei din afara ei pentru că prin credinţă şi 
rugăciune îl aveau pe Dumnezeu în inima 
lor. Iar cine-l are pe Dumnezeu în inima 
sa este liber, chiar dacă nu se bucură de 

libertatea exterioară. Păcatul este singu-
ra realitate tristă care suprimă libertatea 
interioară a omului: „Adevărat, adevărat 
vă spun vouă că oricine săvârşeşte 
păcatul este rob păcatului” (Ioan 8, 34). 
Iar „plata păcatului este moartea” (Roma-
ni 6, 23). Păcatul ne înlănţuie sufl etul, îl 
perverteşte şi degradează şi ne conduce, 
încetul cu încetul, la moarte sufl etească 
şi apoi la moartea trupească. 

Din această robie a păcatului şi a morţii 
nu ne poate elibera nimeni decât singurul 
Dumnezeu, dacă avem credinţă în Mân-
tuitorul Iisus Hristos Cel înviat, Biruitorul 
păcatului şi al morţii.
Trecerea evreilor prin Marea Roşie şi 
intrarea în Pământul Făgăduinţei sim-
bolizau şi ele Învierea Domnului. Aşa 
precum Dumnezeu i-a scos pe evrei din 
Egipt şi i-a trecut în chip minunat prin Ma-
rea Roşie, aşezându-i în ţara Canaanului 
adică în Pămânutul pe care L-a făgăduit 
lui Avraam, părintele poporului ales, tot 
astfel Mântuitorul Iisus Hristos, prin În-
vierea Sa, a trecut lumea de la moarte la 
viaţă, a scos-o din împărăţia morţii şi i-a 
deschis porţile Împărăţiei Cerurilor. 
În icoana Învierii, îl vedem pe Mântuitorul 
cum calcă în picioare porţile iadului şi cu 
mâna Sa atotputernică scoate pe Adam 
şi pe Eva cu tot neamul lor din împărăţia 
întunericului şi-i aşeză în rai. 
Iar biruinţa Domnului asupra păcatului 
şi a morţii se împărtăşeşte prin Biserică 
tuturor oamenilor până la sfârşitul vea-
curilor. Biserica este Raiul de pe pământ 
sau „laboratorul Învierii”, cum o numeşte 
marele nostru teolog, Părintele Dumitru 
Stăniloae. În Biserică, prin Sfi ntele Taine 

şi rugăciunile care se fac aici de preoţi şi 
credincioşi, fi ecare din noi primim harul 
Învierii şi devenim tot mai vii, mai autenti-
ci, mai plini de viaţa adevărată care vine 
de la Dumnezeu. 
În Biserică, şi numai în Biserică, primim 
iertarea păcatelor prin Taina Spovedaniei 
şi ne hrănim cu Trupul şi Sângele Dom-
nului prin care ni se împărtăşeşte viaţa 
lui Dumnezeu Însuşi. De asemenea în 
Biserică şi cu ajutorul Bisericii învingem 
bolile, durerile şi necazurile de tot felul 
care sunt consecinţele păcatelor noastre. 
Mai mult, prin Biserică biruim şi moartea, 
ultimul vrăşmaş al omului. 
Astfel pentru omul credincios, care este 
legat trup şi sufl et de Biserică, moartea 
se transformă în Paşte, adică în pasaj 
sau trecere la viaţa cea fără de sfârşit. 
De aceea credinciosul nu se teme de 
moarte. Pentru el, moartea trupului este 
adormire în Domnul, trecere în Împărăţia 
luminii. Aceasta este cea mai mare 
nădejde a noastră a creştinilor care sun-
tem uniţi cu Hristos şi anume că viaţa 
noastră nu se sfârşeşte la mormânt, ci 
continuă în veşnicie alături de Dumne-
zeu, de Maica Domnului, de sfi nţi şi de 
toţi cei dragi ai noştri care au adormit în-
tru credinţă. 
Numai cei morţi în păcat sunt lipsiţi de co-
muniunea cu Dumnezeu pentru că nici pe 
pământ n-au căutat această comuniune. 
Aceştia se vor chinui veşnic, căci viaţa 
fără comuniunea cu Dumnezeu este un 
chin şi aici pe pământ şi în veşnicie. To-
ate ale lumii acesteia trec: frumuseţea, 
bunăstarea, plăcerile, sănătatea, toate 
lucrurile după câte alergăm, zi de zi, fără 
să ne gândim că viaţa pământească este 
doar o pregătire pentru veşnicie. Lumea 
întreagă va trece într-o zi, când sfârşitul a 
toate va veni. De aceea Sf. Apostol Pavel 
ne îndeamnă să ne aducem mereu amin-
te că „ nu avem aici (pe pământ) cetate 
stătătoare, ci o cătăm pe aceea ce va să 
fi e” (Evrei 13, 14).
Ceea ce rămâne în veşnicie este sufl etul 
nostru nemuritor, modelat de osteneala 
rugăciunii şi înfrânării de la plăcerile şi 

IISUS HRISTOS CEL ÎNVIAT - SALVAREA NOASTRĂ PRIN BISERICĂ



poftele păcătoase şi împodobit de fapte-
le bune făcute semenilor noştri afl aţi în 
suferinţă şi în lipsuri. 
În cartea Apocalipsei citim: „Fericiţi cei 
ce mor în Domnul! Da, grăieşte Duh-
ul, odihnească-se de ostenelile lor, căci 
faptele lor vin cu ei” (14, 13). Aceas-
ta înseamnă că numai cei ce trăiesc în 
Domnul pot muri în Domnul, bucurându-
se de viaţa cea fericită. 
Cine trăieşte departe de Dumnezeu, 
pentru că nu se roagă zilnic, pentru că 
nu cinsteşte ziua Domnului, adică du-
minica, prin participarea la Sf. Liturghie, 
cine trăieşte în păcate, în desfrâu, ne-
cununat la Biserică, în ceartă şi ură şi nu 
se spovedeşte pentru ca să primească 
iertare de la Dumnezeu, acela nu va avea 
niciodată pace în inima sa şi nu va afl a 
odihnă nici după moartea sa. 
De aceea suntem chemaţi să ne silim 
mereu să trăim aproape de Dumnezeu, 
să ne ferim de păcate şi să împlinim 
voia lui Dumnezeu, străduindu-ne să 
fi m buni ca şi El, să iertăm pe toţi cei 
care ne greşesc şi să trăim în pace cu 
toţi oamenii, începând cu cei din familia 
noastră. 
Iubiţi credincioşi,
Trăim într-o lume tot mai zbuciumată, tot 
mai nesigură pentru că oamenii l-au uitat 
pe Dumnezeu, nu se mai roagă, nu mai 

caută Biserica, nu mai ţin tradiţiile sfi nte 
primite de la părinţi şi înaintaşi. Lumea 
de astăzi este tot mai ignorantă în ce 
priveşte credinţa. Cei mai mulţi părinţi 
şi copii nu ştiu nimic despre credinţă, nu 
ştiu să se roage, să postească, să aibă o 
legătură vie cu Dumnezeu. 
Şi toate acestea pentru că nu ţinem 
legătura constantă cu Biserica unde sun-
tem introduşi în Tainele credinţei. Adese-
ori credinţa se reduce la unele obiceiuri 
cărora nu le înţelegem semnifi caţia sau 
chiar la magie. 
Îl căutăm pe Dumnezeu numai când avem 
necazuri şi suntem nemulţumiţi pentru că 
nu ni se împlinesc cererile imediat. Unii îl 
judecă pe Dumnezeu pentru că îngăduie 
să vină asupra lor atâtea încercări de 
parc-ar fi  tocmai ei cei mai păcătoşi din 
lume. Rari, extrem de rari, sunt aceia care 
pun necazurile şi încercările lor asupra 
propriilor păcate şi se întorc cu adevărat 
la Dumnezeu. 
Noi toţi trebuie să fi m conştienţi că sufe-
rim pentru păcatele noastre proprii. Să 
fi m conştienţi că orice păcat atrage după 
sine o suferinţă. Dacă am fi  mai atenţi cu 
noi înşine am observa imediat legătura 
dintre păcat şi suferinţă. Dumnezeu 
îngăduie să suferim tocmai pentru ca 
să ne trezim din rătăcirea păcatului, să 
conştientizăm cât de păcătoşi suntem şi 

să ne întoarcem la El, căutând Biserica 
şi integrându-ne în viaţa ei. Numai când 
redescoperim Biserica şi îndrăgim slujbe-
le ei, încât nu ne mai putem lipsi de ele, 
suntem cu adevărat salvaţi. 
Iisus Hristos Cel înviat Care ni se 
împărtăşeşte prin Biserică este singura 
noastră salvare, singura noastră nădejde! 
La El să strigăm cu credinţă în orice ne-
caz, în orice nevoie şi durere! Şi Dum-
nezeu ne va auzi. Căci El ne-a promis 
prin gura Psalmistului, zicând: „Striga-va 
către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul 
sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l 
voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi ump-
le pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea” 
(Psalm 90, 15-16). Punându-vă la inimă 
aceste cuvinte de învăţătură în această 
preacinstită zi a Învierii, Vă binecuvântez 
pe toţi: părinţi şi copii, tineri şi vârstnici 
şi mă rog Mântuitorului Hristos Cel înviat 
din morţi să vă întărească credinţa, să 
vă dea dragoste de rugăciune şi de viaţă 
curată, să vă rânduiască sănătate şi to-
ate cele de folos pentru viaţa aceasta şi 
pentru mântuirea sufl etului.

Al vostru de tot binele voitor şi rugător 
către Domnul Cel înviat,

† Serafi m
( Pastorală la Învierea Domnului, 2013 )

Sfânta Liturghie – prezenţa lui 
Hristos în mijlocul nostru

În tradiţia ortodoxă cultul divin public, 
prin frumuseţea ceremoniilor, bogăţia 
doctrinară şi semnifi caţia lui mistico-
simbolică, susţine permanent legătura 
credincioşilor cu Dumnezeu, într-o 
continuă revărsare de binecuvântare 
şi de har. Centrul cultului divin, în jurul 
căruia gravitează toate celelalte slujbe, 
îl constituie Sfânta Liturghie. Astăzi, o 
parte dintre semenii noştri, care sunt 
botezaţi şi care se declară cu bucurie 
creştini, nu consacră timp sufi cient pentru 
participarea la slujbele bisericii, în gene-
ral, şi pentru Sfânta Litughie, în special, 
şi, în acest fel, nu cunosc şi nu primesc 
binefacerile Sfi ntei Liturghii, lipsindu-se 
de mari daruri, care nu pot fi  înlocuite cu 
nimic altceva.
Sfânta Liturghie, cea mai veche slujbă a 
cultului creştin, a fost întemeiată de Mân-
tuitorul Însuşi la Cina cea de Taină, bine-
cuvântând pâinea şi vinul, zicând: "Luaţi, 
mâncaţi, Acesta este Trupul Meu care se 
frânge pentru voi spre iertarea păcatelor... 
Beţi dintru acesta toţi, Acesta este Sân-
gele Meu al Legii celei noi, care pentru 

voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea 
păcatelor" (Matei 26, 26-28). Dacă la 
început a fost săvârşită sub diverse for-
me şi denumiri, precum frângerea pâinii, 
Cina Domnului, binecuvântare, paharul 
binecuvântării, paharul Domnului, Sfânta 
Liturghie a fost expresia vieţii de cult în 
Biserica primară (Fapte 2, 42-46). 
Sfânta Liturghie este lucrarea în care, în 
chip real, primim pe Hristos sub forma 
pâinii şi a vinului sfi nţite.
Sfânta Liturghie a constituit şi constitu-
ie mijlocul de comuniune cu Mântuitorul 
Hristos. De aici reiese strânsa legătură 
cu istoria sfântă a vieţii şi lucrării Mân-
tuitorului. Ea reproduce şi actualizează 
în chip deplin jertfa de pe Cruce a Mân-
tuitorului, care este centrul activităţii Sale 
de răscumpărare. Între jertfa Mântuitoru-
lui de pe Cruce şi jertfa de pe altar este o 
adevărată identitate; este una şi aceeaşi, 
căci şi una, şi cealaltă sunt săvârşite de 
Mântuitorul, materia ei este aceeaşi (Tru-
pul şi Sângele Mântuitorului), iar primi-
torul este Dumnezeu în Treime. 
Deşi este una şi aceeaşi cu jertfa de pe 
Golgota, jertfa euharistică se deosebeşte 
prin faptul că ea este nesângeroasă, 
având înfăţişarea văzută a pâinii şi a vi-
nului. Ea nu este un nou act de jertfi re 

fi zică şi dureroasă a lui Hristos, întrucât 
Hristos, odată înviat, nu mai moare. Ac-
tul, momentul în care se întâlnesc cele 
două jertfe, se identifi că şi se contopesc 
într-una singură, este prefacerea în Sfân-
tul Trup şi Sânge al Mântuitorului.
În slujba Sfi ntei Liturghii distingem două 
acte sau momente principale deosebite, 
în strânsă legătură unul cu altul. Pe de o 
parte, este jertfa prin care se sfi nţesc da-
rurile, iar pe de altă parte, taina prin care 
se sfi nţesc credincioşii, prin împărtăşirea 
efectelor jertfei.
Sfânta Liturghie şi Jertfa Euharistică sunt 
o formă de prelungire în timp, de actuali-
zare sau de perpetuare în mijlocul nostru 
a prezenţei lui Hristos, Cel jertfi t odată 
pentru totdeauna, reprezintă multiplica-
rea în timp şi spaţiu a jertfei Lui şi prilej 
de aplicare personală a roadelor jertfei. 
Prin aceasta, ea devine spaţiul consa-
crat în care Mântuitorul se afl ă veşnic 
împreună cu noi şi prin care îşi împlineşte 
făgăduinţa făcută ucenicilor: "Iată Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul vea-
cului" (Matei 28, 20).
Cu toate aceste precizări, nu dorim să 
nu amintim, succint, desigur, că prezenţa 
Mântuitorului Hristos în cadrul Sfi ntei Li-
turghii ne este indicată (relevată) în mai 



Proiectul„BURSE PENTRU COPII 
SARACI DIN MOLDOVA“

 Mitropolia noastră, recunoscută de sta-
tul german cu cel mai înalt statut pe ca-
re-l poate avea o instituție bisericească, 
acela de „Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes” a demarat Proiectul „Burse pen-
tru copii săraci din Moldova” cu scopul 
de ajuta lunar cu suma de 25 de Euro un 
număr cât mai mare de copii din județele 
Vaslui și Botoșani care trăiesc sub limita 
sărăciei. În acest sens, prin Mânăstirea 
Popăuți din Botoșani (Arhim. Ioan Harpa) 
și prin Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” 
din Negrești-Vaslui (Pr. Ioan Cucu) am 
întocmit fi șa socială a unui număr de 100 
de copii (fi șele pot fi  consultate la Pre-
acucernicii Preoți Parohi) și am deschis 
un cont special dedicat exclusiv acestui 
scop. Banii adunați în acest cont special 
vor fi  virați lunar în conturile celor două 
instituții bisericești: mânăstirea Popăuți 
și parohia din Negrești care la rândul lor 
îi vor vira magazinelor de unde copiii bur-
sieri își cumpără cele necesare - în afară 
de țigări și alcool - pe bază de bonuri. În 
felul acesta suntem siguri că banii vor fi  
folosiți cum trebuie. Facem un apel la toți 
credincioșii Mitropoliei și la toți oamenii 
de bine să susțină acest Proiect, fi e prin 
sume regulate, fi e prin donații sporadice. 
Banii vor fi  virați în contul:

Rumänische Orthodoxe Metropolie (KdöR)

KontoNr.: 40 116 78 04

BLZ: 750 903 00

Scop: „Spende für Kinder in Rumänien“

Pentru cei din afara Germaniei:

Rumänische Orthodoxe Metropolie (KdöR)

IBAN: DE 47 7509 0300 0401 1678 04

BIC: GENODEF1M05

 
Bunul Dumnezeu să primească jertfa 
fi ecăruia pentru cei vii și pentru cei morți, 
mai cu seamă pentru copiii nenăscuți!
Mitropolitul Serafi m

Săptămâna Luminată 

Săptămâna care urmează praznicului În-
vierii Domnului este numită Săptămâna 
Luminată. În vechime, Botezul era 
săvârșit în noaptea de Paști. Cei botezați 
erau numiți "luminați" și purtau haine 
albe în toată săptămâna de după Paști...
Dacă privim mai adânc, putem mărturisi 
că în această perioadă toate s-au umplut 
de lumina sfântă a Învierii Domnului. Să 
ne amintim că în noaptea Sfi ntelor Paști, 
se sting în biserică toate luminile. Numai 
candela de pe Sfânta Masă din Sfântul 
Altar rămâne aprinsă. Spațiul întunecos 
este chipul morții și al iadului în care a 
coborât Hristos cu sufl etul Său. Candela 
aprinsă de pe Sfânta Masă este sufl etul 
viu și îndumnezeit al Mântuitorului cobo-
rat la iad.
Preotul adresează chemarea "Veniți să 
primiți lumina!" tuturor, nu doar anumi-
tor persoane. Pe toți ne cheamă să fa-
cem trecerea de la întunericul morții, la 
lumina vieții veșnice. Iar această trecere 
este exprimată prin aprinderea tuturor 
lumânărilor de la o singura lumânare. De 
aceea Biserica vestește de Sfi ntele Paști: 
"Acum toate s-au umplut de lumină: ce-
rul și pământul și cele de sub pământ". 
Iată de ce Biserica numește această 
săptămână ca fi ind Săptămâna Luminată. 
Ea ne cheamă să purtăm în noi lumina 
Învierii lui Hristos și în această lumină să 
ne îmbrățișăm unul pe altul și să zicem 
fraților și celor ce ne urăsc pe noi.
In Săptămâna Luminată, zilele de mier-
curi și vineri sunt zile cu "harți". Biserica 
ne oferă dezlegare la mâncărurile de dul-
ce datorită Învierii Domnului. ... De la În-
vierea Domnului și până la Rusalii, nu se 
fac metanii, ci doar închinăciuni.
Începând din Duminica Sfi ntelor Paști 
și până la Înălțarea Domnului, la Liturg-
hie se cântă Axionul Paștilor: "Îngerul a 

multe momente ale ei. Iată câteva dintre 
ele:
a) Fericirile, desprinse din Predica de pe 
Munte, reprezintăînceputul lucrării publi-
ce a Mântuitorului şi arată căile de intrare 
în Împărăţia cerurilor;
b) Vohodul Mic simbolizează epifania 
Domnului în lume (botezarea în Iordan şi 
începerea propovăduirii);
c) Sfânta Evanghelie, care cuprinde viaţa 
şi faptele Lui pe pământ, Îl întruchipează 
pe Însuşi Mântuitorul Hristos. De aceea 
se şi cântă "Veniţi să ne închinăm şi să 
cădem la Hristos…";
d) Lumânarea purtată înaintea Evanghe-
liei simbolizează lumina spirituală adusă 
de Mântuitorul;
e) Citirea Evangheliei închipuie arătarea 
deplină a Mântuitorului în lume; prin gla-
sul slujitorului ne grăieşte Însuşi Iisus 
Hristos. Nu întâmplător se cântă "Slavă 
Ţie, Doamne, slavă Ţie!", prin cântare 
adresându-ne direct Domnului Însuşi;
f) Vohodul Mare are o dublă semnifi caţie: 
ultimul drum făcut de Domnul înainte de 
Patima şi moartea Sa, din Betania la Ie-
rusalim; alaiul funebru de la răstignirea 
la îngroparea Domnului. Sfântul Disc 
simbolizează patul (năsălia) pe care a 
fost purtat Trupul Său, după coborârea 
de pe Cruce. În acelaşi context, Prosco-
midiarul simbolizează locul răstignirii, Al-
tarul şi Sfânta Masă - grădina în care era 
săpat mormântul, în timp ce Sfântul Anti-
mis simbolizează mormântul Domnului;
g) Sărutarea păcii (a împăcării, a dra-
gostei) este manifestarea frăţietăţii între 
preoţi şi, totodată, mărturisirea prezenţei 
lui Hristos: "Hristos în mijlocul nostru. 
Este şi va fi . Totdeauna, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin".
Părintele Dumitru Stăniloae evidenţia ro-
lul de Mijlocitor al Mântuitorului în Sfânta 
Liturghie, zicând: "Însuşi Hristos Se roagă 
în preot pentru credincioşi, Se adresează 
lor, adună rugăciunile şi darurile poporu-
lui, unindu-le cu ale Sale. Hristos învaţă, 
prin preot, în Evanghelie, preface darurile 
credincioşilor în Trupul şi Sângele Său, îi 
uneşte pe credincioşi cu Sine în Sfânta 
Împărtăşanie pentru a-i prezenta ca fi i 
plini de Duhul Sfânt Tatălui"...
"Nu există altceva mai de folos nouă şi 
mai iubit de Dumnezeu ca Jertfa aceas-
ta, pentru că este lucrarea Lui, a Mântui-
torului, şi înnoirea oamenilor şi părtăşie a 
Lui cu noi. Deci, mai presus decât toată 
rugăciunea şi lauda, se cade a ne gri-
ji de lucrarea aceasta a Liturghiei, căci 
pentru ea este toată rugăciunea şi de 
cele mai multe ori în zilele vieţii noastre 
pe ea s-o săvârşim" (Sfântul Simeon al 
Tesalonicului). Participarea la Sfânta 
Liturghie şi la viaţa liturgică a Bisericii 
este semnul creştinătăţii noastre şi ex-

presia apartenenţei la Biserică. Vom pu-
tea avea o participare reală, conştientă 
şi luminată, asemenea primilor creştini, 
doar în măsura în care vom pătrunde în 
sensul, scopul şi rostul ei în viaţa noastră. 
Pentru unii dintre noi participarea la Sfân-
ta Liturghie se concretizează prin aduce-
rea darurilor de pâine şi de vin, prin ofe-
rirea răspunsurilor liturgice, pentru alţii 
prin împărtăşirea frecventă cu Sfi ntele 
Taine, prin promovarea rugăciunii comu-
ne a Bisericii, prin primirea Cuvântului 
dumnezeiesc etc. Orice motiv invocat de 
a nu participa la Sfânta Liturghie este o 
încercare de a-L evita pe Hristos, de a te 
feri de Hristos, căci El este prezent, unit 
cu toţi în Euharistie.
Pr. drd. Sorin Lungoci

strigat …", iar credincioșii se saluta cu 
cuvintele: "Hristos a înviat!” și răspund: 
"Adevărat a înviat!"
În Săptămâna Luminată nu se citește 
Psaltirea. În această săptămână nu se 
fac parastase pentru cei trecuți la cele 
veșnice. Amintim că începând cu prazni-
cul Intrării Domnului în Ierusalim, Biseri-
ca nu mai face slujbe speciale pentru cei 
adormiți. Aceste slujbe sunt reluate după 
Duminica Tomii. Acest lucru nu înseamnă 
că ei sunt dați uitării. Să nu pierdem 
din vedere că Biserica îi pomeneste pe 
aceștia în cadrul oricărei Sfi nte Liturghii. 
...
Adrian Cocosila
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Informaţii

Din agenda
Părintelui Mitropolit Serafi m

3 şi 5 april. 2013 - slujeşte Liturghia Daruri-
lor mai înainte sfi nţite la Nürnberg.
6 april. - slujeşte Taina Sf. Maslu şi predi-
că la Parohia din Darmstadt (Pr. Gheorghe 
Bularcă).
7 april. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Parohia Koblenz (Pr. Mircea Deac). Participă 
la agapă. După masă, participă în Domnul 
din Limburg, unde se afl ă o bucată din lem-
nul Sfi ntei Cruci, la o slujbă în cinstea Sf. 
Cruci. Mai mulţi preoţi (români, ruşi, greci, 
germani…) au venit special cu credincioşii 
lor pentru a se închina lemnului Sf. Cruci 
(peste o mie).
10  şi 12 april. - slujeşte Liturghia Darurilor 
mai înainte sfi nţite Nürnberg.
14 april. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Parohia Ingolstadt (Pr. Adrian Vasilache). 
Participă la agapă.
17 april. - slujeşte Liturghia Darurilor mai 
înainte sfi nţite Nürnberg și Denia Canonului 
Mare.
19 april. - slujeşte Liturghia Darurilor mai 
înainte sfi nţite, Taina Sf. Maslu şi  Denia 
Acatistului Bunei Vestiri la Nürnberg.
20 april. - slujeşte Taina Sf. Maslu și predică 
la Parohia Gummersbach.
21 april. - slujeşte Sf. Liturghie şi predică la 
Parohia Siegen (Pr. Liviu Dărăban). Ia parte 
la agapă. 

Culorile Învierii

A fost odată un bob de grâu. Lipsit de gri-
ji şi fericit, locuia împreună cu familia lui 
într-un sac mare de cânepă.
Sacul, la rândul lui, stătuse toată iarna în 
cămara unui ţăran harnic.
Acum, când primăvara cu adierea ei 
blândă şi caldă trezi la viaţă întreaga 
sufl are, ţăranul nostru prinse boii la car, 
ridică sacul în car şi porni pe câmp, la 
semănat.
Bobul nostru fu trezit de hurducăturile ca-
rului tras de boi ce se apropia de tarlaua 
proaspăt arată. Bobul nu pricepu ce se 
întâmplă, aşa că se hotărî să aştepte cu 
răbdare.
O mână puternică dezlegă gura sacului, 
luă un pumn de boabe şi le azvârli voios 
în vânt. În curând îi veni rândul şi micului 
nostru bob plăpând. El simţi cum zboară 
între cer şi pământ, apoi căzu într-un loc 
umed şi strâmt.

Tare întunecos şi rece era aici. A privit de 
jur-împrejur, şi-a strigat fraţii, prietenii … 
nimeni nu l-a auzit, nimeni nu i-a răspuns. 
Singur şi trist, bobul se închise în căsuţa 
lui. Un spin vânăt se apropie de bob şi-i 
zise:
„În Pământ ai ajuns, în Pământ vei muri, 
Soarele nu-l vei privi!”
Un strop de ploaie îl încurajă să nu-şi 
piardă nădejdea. Şi în timp ce stropul îl 
mângâia duios, bobului îi căzu mantia 
de pe umeri şi începu să se înalţe. Dar o 
piatră stătea în calea lui şi oricât a încer-
cat el s-o împingă, n-a reuşit.
Spinul cel vânăt s-a apropiat din nou de 
bob şi i-a zis:
“În Pământ ai ajuns, în Pământ vei muri, 
Soarele nu-l vei privi!”
O cârtiţă tocmai se trezise din lungul 
somn de iarnă şi căuta ceva de mâncare. 
Ea trecu chiar prin faţa bobului şi dădu 
piatra cea mare la o parte.
Văzând drumul liber, bobul continuă să 

se înalţe. În scurt timp ajunse la un strat 
de pământ argilos prin care nu reuşea să 
străbată.
Spinul cel vânăt se apropie din nou şi 
şopti:
În Pământ ai ajuns, în Pământ vei muri, 
Soarele nu-l vei privi!”
Bobul stătea descurajat. Să se întoarcă? 
Nu era chip. Să meargă mai departe? Nu 
avea destulă putere.
Dar, ca şi cum ar fi  auzit gândurile bo-
bului, o râmă îşi făcu drum într-acolo şi 
deschise prin stratul tare de pământ un 
coridor, chiar pe măsura bobului.
Uimit, bobul îşi adună ultimele forţe şi 
se înălţă mai departe. În sfârşit ieşi la 
suprafaţă. Soarele îl aştepta. Bobul de 
grâu, radiind de bucurie, îşi înălţă braţele 
în semn de recunoştinţă şi, deodată, în 
jurul lui îşi văzu fraţii şi prietenii de care 
fusese atâta vreme despărţit.
Aceştia, ca şi el, purtau acum haină nouă, 
de sărbătoare – HAINA ÎNVIERII!
Pr. Ioan Gînscă

23 april. - Sf. Mc. Gheorghe - slujeşte Litur-
ghia Darurilor mai înainte sfi nţite şi predică 
la Nürnberg.
24 april. - slujeşte Liturghia Darurilor mai 
înainte sfi nţite la Nürnberg.
26 april. - slujeşte Liturghia Darurilor mai 
înainte Sfi nţite, Taina Sf. Maslu şi animă 
Seara duhovnicească lunară la Nürnberg.
28 april. - Floriile - slujeşte Sf. Liturghie şi 
predică în Catedrala din Nürnberg.

Din agenda
P.S. Episcop Sofi an

2 April. - se întâlneşte cu preotul sârb Slo-
bodan Milunovic din München.
6 April. - Participă la conferinţa susţinută de 
D-na Lidia Stăniloae la Capela Sf. Siluan.
7 April. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică în 
biserica Alte Haidhauser Kirche.
11 April. - Sf. Ierarh. Calinic - Dimineaţa 
săvârşeşte Liturghia Darurilor înainte-sfi nţite 
la Capela Sf. Siluan, iar seara, Acatistul Sf. 
Ierarh Calinic.
12 April. - Săvârşeşte Taina Sf. Maslu la Pa-
rohia Naşterea Domnului împreună cu P.C. 
paroh Pr. Alexandru Nan; susţine conferinţa: 
"Cum trăim credinţa ortodoxă astăzi?
14 April. - Slujeşte Sf. Liturghie la parohia 
Sf. Pahomie de la Gledin, Villaverde-Madrid, 
împreună cu P.S. Timotei, episcopul Spaniei 
şi Portugaliei.

17 April. - Săvârşeşte Denia Canonului 
Mare la Capela Sf. Siluan.
19 April. - Împreună cu alţi clerici din Mün-
chen şi împrejurimi, săvârşeşte Denia Aca-
tistului la Capela Sf. Siluan.
21 April. - Slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Berna (paroh P.C. Laurenţiu Precup) cu 
prilejul hramului parohiei.
23 April. - Sf. Mucenic Gheorghe - Săvârşeşte 
Liturghia Darurilor înainte-sfi nţite la Capela 
Sf. Siluan. Însoţit de P.C. Pr. Mircea Basa-
rab, are o întâlnire cu referenţii ecumenici 
ai Bisericii Evanghelice, Michael Martin şi 
Ulrich Zenker.
24 April. - Săvârşeşte Sf. Liturghie a Daru-
rilor înainte-sfi nţite la Capela Sf. Siluan  cu 
participarea profesorilor şi studenţilor de la  
facultatea de teologie.
28 April. - Duminica Floriilor - Slujeşte 
Sf. Liturghie şi predică la biserica Sf. Ioan 
Botezătorul din München.

Cu prilejul Sfi ntelor Sărbători ale Învierii Domnului, 
ÎPS Mitropolit Serafi m, PS Episcop Sofi an şi ostenitorii Centrului eparhial

 adresează preoţilor şi credincioşilor noştri tradiţionalul salut: 

Hristos a înviat! şi Sărbători fericite!


