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B I B L I A 
——  •  —— 

 

Epistola către Galateni  

a Sfântului Apostol Pavel  

 

Capitolul 5:16-26  

 
13. Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la 

libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca 

prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia 

prin iubire. 

14. Căci toată Legea se cuprinde într-un 

singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele 

tău ca pe tine însuţi. 

15. Iar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă 

mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi între 

voi. 

16. Zic dar: În Duhul să umblaţi şi să nu 

împliniţi pofta trupului. 

17. Căci trupul pofteşte împotriva duhului, 

iar duhul împotriva trupului; căci acestea se 

împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele 

ce aţi voi. 

18. Iar de vă purtaţi în Duhul nu sunteţi sub 

Lege. 

19. Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele 

sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, 

destrăbălare, 

20. Închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, 

certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, 

eresuri, 

21. Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele 

asemenea acestora, pe care vi le spun 

dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei 

ce fac unele ca acestea nu vor moşteni 

împărăţia lui Dumnezeu. 

22. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, 

pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea 

de bine, credinţa, 

23. Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva 

unora ca acestea nu este lege. 

24. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au 

răstignit trupul împreună cu patimile şi cu 

poftele. 

25. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi 

umblăm. 

26. Să nu fim iubitori de mărire deşartă, 

supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne 

unii pe alţii. 

 

Capitolul 5:16-26  

 
1. Fraţilor, chiar de va cădea un om în vreo 

greşeală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi-l, pe 

unul ca acesta cu duhul blândeţii, luând 

seama la tine însuţi, ca să nu cazi şi tu în 

ispită. 

2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi 

împlini legea lui Hristos. 

3. Căci de se socoteşte cineva că este ceva, 

deşi nu este nimic, se înşeală pe sine însuşi. 

4. Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare 

şi atunci va avea laudă, dar numai faţă de sine 

însuşi şi nu faţă de altul. 

5. Căci fiecare îşi va purta sarcina sa. 

6. Cel care primeşte cuvântul învăţăturii să 

facă parte învăţătorului său din toate 

bunurile. 

7. Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă 

batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va 

şi secera. 

8. Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din 

trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă 

în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. 

9. Să nu încetăm de a face binele, căci vom 

secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. 

10. Deci, dar, până când avem vreme, să 

facem binele către toţi, dar mai ales către cei 

de o credinţă cu noi. 
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Sfântul Mucenic  

Irineu 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfântul Mucenic Irineu, a fost episcop 

în oraşul Sirmium – astăzi Sremska Mitroviţa 

Serbia – din provincia romană Pannonia 

Inferioară, răspândind cu succes creştinismul 

în acele ţinuturi şi călăuzindu-i pe oameni pe 

calea mântuirii. 

 

 Pe vremea marii persecuţii împotriva 

creştinilor declanşată la ordinul împăratului 

Diocleţian, mărturisindu-şi în continuare 

credinţa în Hristos şi refuzând închinarea la 

idoli, Irineu a fost chinuit şi martirizat prin 

decapitare, la 6 aprilie 304. 

 

 Dintr-un Act martiric aflăm că Sfântul 

Irineu era episcop în scaunul de la Sirmium şi 

că a fost judecat şi condamnat la moarte de 

Probus, guvernatorul provinciei romane 

Pannonia Inferioară, în anul 304, pe baza 

edictelor împotriva creştinilor decretate de 

împăratul Diocleţian în anii 303 şi 304. 

 

 La ordinul expres al Caesarului 

Galerius, în provinciile dunărene Illyricum şi 

Pannonia Inferior, în care creştinii erau 

numeroşi, au fost puse în aplicare edictele 

imperiale de persecutare a creştinilor. Printre 

creştinii arestaţi şi aduşi la judecată s-a 

numărat şi Irineu, tânărul episcop al cetăţii 

Sirmium. 

 

 Acesta era căsătorit şi avea copii mici, 

întrucât pe atunci episcopii erau fie monahi, 

fie căsătoriţi – regula privitoare la celibatul 

episcopilor avea să fie prevăzută mai târziu, 

în cadrul Sinoadelor Ecumenice. 

 

 Pentru credinţa sa în Hristos, 

episcopul Irineu a fost adus în faţa 

guvernatorului Probus. La porunca de a jertfi 

zeilor, Probus s-a lovit de refuzul stăruitor al 

tânărului episcop. Pentru aceasta, Irineu a 

fost supus la chinuri, dar pe toate le răbda cu 

puterea rugăciunii. Şi au venit cei apropiaţi 

lui, părinţii, soţia şi copiii săi, care, văzând ce 

suferinţe îndura, îl sfătuiau să se supună 

poruncii împăratului. 

 

 Guvernatorul Probus, iscusit în a apela 

la grijile lumeşti pentru a-i face pe creştinii 

mai slabi să renunţe la credinţă pentru a-şi 

salva viaţa, l-a mai ispitit o dată pe Irineu, 

folosindu-se de copiii acestuia. 

 

 I-a cerut să jertfească idolilor pentru 

aceşti copii, ca să nu rămână orfani. Nici 

aceasta ultima încercare nu a reuşit, astfel că 

Probus a dat sentinţa: să fie aruncat în râul 

Sava, un afluent al Dunării. Singura dorinţă a 

episcopului Irineu a fost să fie ucis cu sabia. 

 

 Conform Actului martiric, a fost adus 

la locul de osândă – podul Basent de peste 

râul Sava – unde a fost tăiat de ostaşi cu sabia 

şi aruncat în râul Sava. Acestea se întâmplau 

în ziua de 6 aprilie, anul 304. 

 

Sursa: basilica.ro 
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În faţa morţii care îl pândea din clipă în 

clipă, Sfântul Sava nu şi-a împuţinat 

credinţa, nu şi-a ostoit râvna statorniciei, pe 

calea cea strâmtă şi cu chinuri, şi nu şi-a 

împuţinat răbdarea.  

 

 

Sf. Mc. Sava  

de la Buzău 
——  •  —— 

 

 Sfântul Sava de la Buzău s-a născut în 

anul 334, fiind fiul unor creştini evlavioşi din 

părţile Buzăului, în vremea când această 

parte a ţării era stăpânită de goţi. Crescând 

duhovniceşte sub povaţa preoţilor Sansalas şi 

Gutticas, tânărul Sava şi-a sporit evlavia, 

râvna pentru rugăciune, blândeţea, smerenia, 

iubirea de adevăr şi statornicia în credinţa 

ortodoxă. 

 

 Crescând cu vârsta, el cânta psalmi în 

biserică şi ducea o viaţă pilduitoare. 

Apropierea de Dumnezeu l-a făcut pe Sfântul 

Sava să fie blând şi răbdător faţă de toţi, gata 

la ascultarea cea bună şi împodobit cu 

smerenie creştină şi cu celelalte virtuţi. 

 

 Traiul său zilnic era simplu, nu se 

îngrijea să strângă averi, ci se mulţumea 

numai cu agonisirea necesară îmbrăcăminţii 

şi hranei. Era înfrânat în toate, feciorelnic, 

postind zilnic şi stăruind în rugăciune; nu se 

amesteca în ceea ce nu-i folosea şi îşi păstra 

în orice împrejurare credinţa dreaptă 

lucrătoare prin iubire. 

 

 Când goţii păgâni au început 

prigonirea creştinilor, regele Atanaric a 

poruncit ca un idol să fie purtat într-un car 

prin cetăţi şi sate şi să i se aducă jertfe. 

Sfântul Sava îndemna pe creştini să nu 

jertfească idolilor şi să nu mănânce din 

cărnurile jertfite, deoarece aceasta însemna 

tăgăduirea credinţei în Hristos. 

 

 Înainte de Paştele anului 372, Sfântul 

Sava a vrut să meargă în alt sat pentru 

sfintele slujbe, dar un înger al Domnului i s-a 

arătat şi i-a spus să se întoarcă în satul său, 

pregătindu-l pentru mucenicie. La puţină 

vreme după aceasta, Sfântul, mărturisind că 

este creştin, a fost prins de goţii păgâni şi 

supus la chinuri pentru a se lepăda de 

credinţa în Hristos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană cu Sf. Mc. Sava  

 

 Mai întâi l-au bătut cu nuiele şi cu 

bice, dar, fiind ocrotit de harul lui Dumnezeu, 
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Sfântul Sava le-a arătat că bătăile pe care le 

îndurase nu lăsaseră niciun semn pe trupul 

lui. Atunci, mâniindu-se chinuitorii, au luat o 

osie de căruţă şi punându-i-o pe umeri i-au 

întins mâinile până la capetele ei. 

 

 Apoi i-au legat şi de picioare altă osie 

şi astfel, întins pe cele două osii, l-au aruncat 

şi l-au lăsat să zacă pe spate, chinuindu-se o 

noapte întreagă. Apoi, i-au dat să mănânce 

mâncare jertfită idolilor. Sfântul însă s-a 

împotrivit, numindu-l pe conducătorul 

păgânilor, Atharid, nelegiuit şi blestemat. 

 

 Auzind aceasta, unul dintre slujitorii 

lui Atharid a luat un drug de fier şi l-a aruncat 

cu ascuţişul în pieptul sfântului cu atâta 

putere, încât cei de faţă credeau că acesta va 

muri îndată. Dar el, păzit fiind de Dumnezeu, 

i-a spus păgânului: „Tu socoteşti acum că m-

ai rănit cu drugul. Să ştii însă că aceasta m-a 

durut atât de mult încât parcă ai aruncat în 

mine cu un fir de lână.” 

 

 În faţa morţii care îl pândea din clipă 

în clipă, Sfântul Sava nu şi-a împuţinat 

credinţa, nu şi-a ostoit râvna statorniciei, pe 

calea cea strâmtă şi cu chinuri, şi nu şi-a 

împuţinat răbdarea. Întărit de Cel pe Care Îl 

mărturisea cu atâta jertfelnicie, a îndurat toate 

suferinţele şi nici n-a strigat, nici n-a gemut 

de durere şi nici nu s-a văzut vreo urmă de 

rană pe trupul lui. 

 

 Atharid, auzind că Sfântul Sava a 

înfruntat cu seninătate toate chinurile la care 

a fost supus şi că a rămas statornic în dreapta 

şi adevărata sa credinţă, a poruncit să-l înece 

în râul Museos, care astăzi este numit Buzău. 

Iar când au ajuns la malul râului, cei ce-l 

ţineau s-au sfătuit între ei: „Hai să-l eliberăm 

pe acest nevinovat, căci de unde va şti 

aceasta Atharid?”. Dar fericitul Sava a zis 

către ei: „De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu 

împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? Eu văd ceea 

ce voi nu puteţi vedea. Iată, de faţă stau în 

slavă îngerii care au venit să mă primească!”. 

 

 Atunci l-au coborât în apă pe cel ce 

mulţumea şi-L preaslăvea pe Dumnezeu şi, 

punându-i un lemn peste gât, l-au împins spre 

adânc. După ce l-au înecat, l-au scos din apă, 

l-au lăsat neîngropat şi au plecat. Nu s-a atins 

de el nicio fiară sălbatică, ci trupul lui a fost 

ridicat de fraţi şi îngropat. Era ziua de 12 

aprilie a anului 372. 

 

 În urma schimbului de scrisori dintre 

Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Bretanion, 

Episcopul Tomisului, cu îngăduinţa Bisericii 

din Goţia, guvernatorul Dobrogei, Iunius 

Soranus, a trimis bărbaţi vrednici de 

încredere să ridice moaştele Mucenicului 

Sava şi să le ducă în Capadocia, de unde 

proveneau strămoşii Sfântului, luaţi robi de 

către goţi. 

 

 Sfântul Vasile a suferit persecuţii în 

timpul împăratului iconoclast Leon Isaurul. 

Ierarhul a apărat prin faptă şi cuvânt sfintele 

icoane, motiv pentru care a fost prigonit şi 

chinuit. Şi-a petrecut viaţa, după cum spune 

sinaxarul, în necazuri, în primejdii şi în 

strâmtorări, mutându-se din loc în loc, dar 

păzind neschimbate părinteştile dogme, 

iubind dreapta credinţă, iar adunările celor 

răucredincioşi urându-le. Şi plăcând lui 

Dumnezeu în toate, a adormit cu pace întru 

Domnul. 

 

Troparul, glas 3: 

 

Purtătorule de chinuri Sfinte Mucenice Sava, 

cel ce în apă ai fost omorât de către goţii 

păgâni, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să 

dea iertare de greşeli sufletelor noastre. 

 

Srsa: basilica.ro 
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Sfântul Teotim 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfântul Teotim s-a născut pe la 

jumătatea veacului al IV-lea în Dobrogea şi a 

vieţuit de tânăr în nevoinţă, rugăciune şi 

cercetarea Sfintelor Scripturi, dobândind şi o 

aleasă cultură clasică grecească în şcolile 

vremii. A urmat de tânăr calea vieţii 

monahale, probabil într-una dintre sihăstriile 

Casimcei dobrogene. 

 

 Pentru sfinţenia şi înţelepciunea sa a 

fost ales episcop al Tomisului, după trecerea 

la cele veşnice a Fericitului episcop 

Gherontie, care luase parte la Sinodul al II-

lea Ecumenic (Constantinopol, 381). 

 

 Virtuţile şi înţelepciunea ierarhului 

Teotim l-au făcut cunoscut şi apreciat chiar şi 

de către barbarii huni, care îl numeau „zeul 

romanilor”. Cu toate că aceştia erau sălbatici 

din fire, el i-a atras cu blândeţea şi cu 

milostenia. Văzând acestea, unul dintre 

barbari, crezând că Sfântul Teotim este bogat, 

a vrut să-l răpească. 

 

 Astfel, el şi-a pregătit o funie cu laţ, s-

a sprijinit în scut şi a ridicat mâna dreaptă 

vrând să arunce laţul asupra Sfântului; dar, în 

aceeaşi clipă, braţul i-a rămas înţepenit. A 

fost nevoie de rugămintea celorlalţi păgâni pe 

lângă Sfântul ca să-l elibereze din lanţurile 

nevăzute. 

 

 Altă dată, mergând Sfântul, împreună 

cu ucenicii lui, au întâlnit pe drum o ceată de 

huni, care înaintau spre Tomis. Atunci, 

ucenicii au început să se vaite că vor pieri de 

mâinile barbarilor, dar Sfântul s-a dat jos de 

pe cal şi a început să se roage, iar barbarii nu 

l-au zărit nici pe el, nici pe însoţitorii săi, nici 

caii de pe care descălecaseră, ci au trecut mai 

departe, pe alături. 

 

 Ierarhul Teotim a legat o strânsă 

prietenie cu Sfântul Ioan Gură de Aur, pe 

care, împreună cu Sfinţii dobrogeni Ioan 

Casian şi Gherman, l-a apărat în împrejurări 

grele. De asemenea, Sfântul Teotim era 

cunoscut pentru adânca sa cunoaştere 

teologică, fiind un bun apărător al credinţei 

ortodoxe. 

 

 Un scriitor creştin, Socrate 

Scolasticul, spunea despre Sfântul Teotim că 

„era cunoscut de toţi – împăraţi, episcopi, 

călugări, credincioşi şi barbari – pentru 

evlavia şi cinstea vieţii sale”. Istoricii 

timpului spun că el a publicat scrieri în formă 

de dialog şi că a scris unele omilii la textele 

evanghelice. În fragmentele care s-au păstrat 

el vorbeşte despre liniştea minţii şi a inimii. 

Astfel, prin scrierile sale, Sfântul Teotim este 

„întemeietorul Filocaliei româneşti”. 

 

 Sub păstoria Sfântului Teotim, 

mănăstirile şi sihăstriile din Dobrogea, 

renumite prin viaţa lor duhovnicească, au 

format pe vestiţii „călugări sciţi”, teologi care 

aveau să participe la discuţiile hristologice 

ale vremii. Bisericile înălţate de Sfântul 

Teotim, ale căror ruine şi astăzi se văd, erau 

mari şi frumos împodobite cu mozaicuri, ceea 

ce dovedeşte numărul mare de credincioşi, 

precum şi frumuseţea cultului ortodox. 

 

www.basilica.ro 
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B I B L I A 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie după Ioan  

Capitolul 12:1-18 
 

1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a 

venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl 

înviase din morţi. 

2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar 

Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la 

masă. 

3. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard 

curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus 

şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a 

umplut de mirosul mirului. 

4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii 

Lui, care avea să-L vândă, a zis: 

5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei 

sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? 

6. Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era 

grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având 

punga, lua din ce se punea în ea. 

7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua 

îngropării Mele l-a păstrat. 

8. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar 

pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 

9. Deci mulţime mare de iudei au aflat că 

este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, 

ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din 

morţi. 

10. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l 

omoare. 

11. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei 

mergeau şi credeau în Iisus. 

12. A doua zi, mulţime multă, care venise la 

sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, 

13. Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru 

întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! 

Binecuvântat este Cel ce vine întru numele 

Domnului, Împăratul lui Israel! 

14. Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe 

el, precum este scris: 

15. "Nu te teme, fiica Sionului! Iată 

Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei". 

16. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la 

început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci 

şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. 

17. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, 

când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a 

înviat din morţi. 

18. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, 

pentru că auzise că El a făcut minunea 

aceasta. 

19. Deci fariseii ziceau între ei: Vedeţi că 

nimic nu folosiţi! Iată, lumea s-a dus după El. 

20. Şi erau nişte elini din cei ce se suiseră să 

se închine la sărbătoare. 

21. Deci aceştia au venit la Filip, cel ce era 

din Betsaida Galileii, şi l-au rugat zicând: 

Doamne, voim să vedem pe Iisus. 

22. Filip a venit şi i-a spus la Andrei, şi 

Andrei şi Filip au venit şi I-au spus lui Iisus. 

23. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: A venit 

ceasul ca să fie preaslăvit Fiul Omului. 

24. Adevărat, adevărat zic vouă că dacă 

grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu 

va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, 

aduce multă roadă. 

25. Cel ce îşi iubeşte sufletul îl va pierde; iar 

cel ce îşi urăşte sufletul în lumea aceasta îl va 

păstra pentru viaţa veşnică. 

26. Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze, 

şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. 

Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va 

cinsti. 

27. Acum sufletul Meu e tulburat, şi ce voi 

zice? Părinte, izbăveşte-Mă, de ceasul acesta. 

Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta. 

28. Părinte, preaslăveşte-Ţi numele! Atunci a 

venit glas din cer: Şi L-am preaslăvit şi iarăşi 

Îl voi preaslăvi. 

29. Iar mulţimea care sta şi auzea zicea: A 

fost tunet! Alţii ziceau: Înger I-a vorbit! 

30. Iisus a răspuns şi a zis: Nu pentru Mine s-

a făcut glasul acesta, ci pentru voi. 
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Bucuria Floriilor  

şi întristarea 

Săptămânii Mari 
——  •  —— 

 
 Duminica Floriilor este o zi 

luminoasă şi plină de bucurie în care 

pregustăm din fericirea Duminicii Învierii 

lui Hristos. După primirea triumfală a 

Domnului în Ierusalim urmează 

Săptămâna Mare, în care ne întristăm 

pentru Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos. Prin Sâmbăta lui 

Lazăr şi Duminica Floriilor trecem de la 

Postul Mare la postirea aspră din 

Săptămâna Mare, care poartă acest nume 

nu pentru că zilele ei ar fi mai mari sau ar 

avea mai multe ceasuri, ci pentru că în ea s

-au săvârşit minunile mari şi mai presus de 

fire şi faptele neobişnuite ale 

Mântuitorului nostru. 

 

 Trecerea celor 40 de zile din Postul 

Mare la postirea din Săptămâna Sfintelor 

Pătimiri ale Domnului se face prin două zile 

când cinstim minunea învierii lui Lazăr şi 

Intrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în 

Ierusalim. Preafericitul Părinte Patriarh 

Daniel ne explică, în cartea „Foame şi sete 

după Dumnezeu - înţelesul şi folosul 

postului”, că „Postul Mare se termină în seara 

de vineri a Săptămânii a VI-a”, iar postirea 

noastră „continuă şi în Săptămâna Mare a 

Sfintelor Patimi ale Domnului Hristos”. Din 

Sâmbăta lui Lazăr, postul, „din ascetic şi 

pedagogic, devine euharistic”, după cum 

arată ieromonahul Makarios Simonopetritul 

în Triodul explicat, deoarece acum intrăm în 

timpul „aşteptării arzătoare a Mirelui”, când 

se fac „ultimele pregătiri înaintea venirii 

Lui”. De aceea, în Săptămâna Mare vom 

cânta: „Iată Mirele vine în miezul nopţii şi 

fericită este sluga pe care o va afla 

priveghind; iar nevrednic este iarăşi pe carele 

va afla lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, 

cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai 

morţii şi afară de împărăţie să te încui; ci te 

deşteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti 

Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei 

de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”. De 

aceea, ne-am pregătit 40 de zile în timpul 

Postului Păresimilor pentru ca în Săptămâna 

Mare să-L primim pe Iisus Hristos ca 

Mântuitor şi să mergem alături de El pe 

drumul către Golgota, trecând prin durerea 

Crucii pentru a ajunge la bucuria Învierii. 

 

Duminica Stâlpărilor 

 
 Înainte de Săptămâna Mare trecem 

prin Duminica Stâlpărilor, când Domnul vine 

la Ierusalim şi este primit ca un rege din 

lumea aceasta. Poporul nu era pregătit pentru 

venirea unui Mântuitor, care să-l ducă în rai, 

ci dorea un conducător care să-l elibereze de 

sub ocupaţia romană. Ei vor totul aici şi 

acum, nu au perspectiva vieţii veşnice pe care 

o aduce Hristos prin Jertfa şi Învierea Lui. 

Mântuitorul nu vine în Ierusalim cu gloria 

unui conducător din lumea aceasta, ci plin de 

smerenie, mergând spre Sfintele Sale 

Pătimiri. Despre smerenia Domnului din 

momentul intrării Sale în Ierusalim, 

Mitropolitul grec Hierotheos Vlachos spune 

că „este expresia iubirii şi simplităţii Sale”. 

Semnul vizibil al smereniei Sale este acela că 

vine la Ierusalim pe mânzul asinei: „Cel care 
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are cerul de tron, s-a urcat pe mânzul asinei 

şi a intrat în Ierusalim” (Sinaxarul Duminicii 

Stâlpărilor). Este primit cu multă bucurie, 

mai ales că toţi cei care erau atunci în 

Ierusalim aflaseră de minunea învierii lui 

Lazăr, ceea ce i-a făcut să fie entuziasmaţi şi 

să creadă că Hristos are puterea să-i elibereze 

de sub stăpânirea romană. Ei îşi aşază 

veşmintele pe unde trece Mântuitorul, 

făcându-i o intrare regală. Sinaxarul, pe baza 

referatului biblic al Noului Testament, ne 

relatează: „Copiii evreilor, şi ei chiar, 

aşterneau înaintea Lui haine şi ramuri de 

finic; unii le tăiau, iar alţii le purtau în mâini 

şi strigau mergând înaintea Lui: «Osana, Fiul 

lui David, binecuvântat este Cel ce vine întru 

numele Domnului, împăratul lui Israil!»” Şi 

explică astfel atitudinea lor: „Acest lucru s-a 

întâmplat pentru că Preasfântul Duh le-a 

mişcat inimile lor spre lauda şi slava lui 

Hristos”. Totodată, ne tâlcuieşte şi ce 

semnificaţie au stâlpările şi mânzul asinei: 

„Prin stâlpări, adică prin ramuri fragede, s-a 

arătat mai dinainte biruinţa lui Hristos 

împotriva morţii, căci era obiceiul ca 

învingătorii în lupte sau în războaie să fie 

cinstiţi şi însoţiţi în procesiuni triumfale cu 

ramuri de copaci, pururea verzi. Mânzul de 

asină ne închipuie pe noi, poporul, care ne 

tragem din păgâni. Hristos şezând pe mânzul 

asinei şi odihnindu-Se pe el este proclamat 

înălţător de trofee, biruitor şi împărat al 

întregului pământ”. 

 

 Intrarea triumfală a Domnului în 

Ierusalim îi determină pe arhierei şi pe toţi 

mai marii poporului lui Israel să grăbească 

planul lor de suprimare a Mântuitorului Iisus 

Hristos. „Când a intrat Iisus în Ierusalim, 

spune Scriptura, s-a cutremurat tot 

Ierusalimul. Iar mulţimile fiind aţâţate de 

arhierei spre răzbunare aveau de gând să-L 

omoare” (Sinaxarul Duminicii Stâlpărilor). 

Deja se întrezăreşte suferinţa Domnului din 

Săptămâna Sfintelor Sale Pătimiri. De aceea, 

chiar în deschiderea slujbelor Duminicii 

Floriilor mărturisim că Mântuitorul intră în 

Ierusalim pentru a merge să pătimească 

pentru mântuirea noastră: „Șezând pe mânz, 

Hristoase, când veneai la patimă, ai primit de 

la pruncii cei fără de răutate cântare de 

biruinţă. Tu, Cela ce eşti lăudat de îngeri cu 

cântare întreit sfântă”. Duminică seara, în 

ziua Floriilor, intrăm în Săptămâna Mare, 

care este un timp de postire aspră şi de 

întristare pentru că Hristos pătimeşte pentru a 

ne izbăvi din blestemul păcatului strămoşesc. 

Trecerea de la Duminica Stâlpărilor la 

Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului 

se vede în cântările Vecerniei din Sfânta şi 

Marea Luni, unde, la Stihoavnă, cântăm: „De 

la stâlpările de finic şi de la acele ramuri, ca 

de la un dumnezeiesc praznic, trecând la altă 

serbare dumnezeiască, la cinstite patimile lui 

Hristos, la taina cea de mântuire, să alergăm 

credincioşi; şi să-L vedem suferind patimă de 

bunăvoie pentru noi. Şi mulţumindu-I, să-I 

cântăm cântare cuvioasă, strigând: Izvorule 

al milostivirii şi limanul mântuirii, Doamne, 

slavă Ţie”. Dacă până la ora 16:00 ne-am 

bucurat de intrarea Domnului în Ierusalim, 

după această oră trecem la tristeţea 

Săptămânii Mari, când suntem martori la 

taina mântuirii noastre prin Sfintele Lui 

Pătimiri. 

 

Zilele din  

Săptămâna Mare 
 

Prima zi din Săptămâna Mare este Sfânta şi 

Marea Luni, când încep sfintele patimi ale 

Domnului nostru Iisus Hristos. În această zi 

ne este oferit exemplul vieţii lui Iosif, iar prin 

lecturile biblice ale zilei avem în faţă 

imaginea blestemării smochinului în care 

Domnul nu a găsit rod. Sinaxarul din Triod 

oferă o explicaţie semnificativă a acestui 
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moment scripturistic: „Este însă şi o pricină 

tainică a uscării smochinului ajunsă până la 

noi din bătrâni înţelepţi, după cum zice Isidor 

Pelusiotul. Pomul călcării poruncii a fost 

smochinul. Din frunzele lui şi-au făcut 

acoperământ strămoşii noştri călcători de 

poruncă. Din pricină că n-a fost blestemat 

atunci, a fost blestemat acum de Hristos, ca 

un iubitor de oameni, ca să nu mai facă rod, 

care este pricina păcatului. Iar că păcatul se 

aseamănă cu smochina este lucru destul de 

limpede; are dulceaţa plăcerii, lipiciunea 

păcatului, iar în urmă usturimea şi iuţimea 

conştiinţei”. Concluzia sinaxarului este aceea 

că „istoria smochinului a fost aşezată aici 

pentru a ne îndemna la umilinţă, după cum 

istoria lui Iosif a fost aşezată pentru a ne 

înfăţişa pe Hristos”. 

 

 A doua zi a Săptămânii Mari este 

Sfânta şi Marea Marţi, când avem lecturi din 

Sfânta Evanghelie care ne prezintă mai multe 

pilde rostite de Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos, între care şi cea cu temă eshatologică 

în care ne sunt prezentate cele 10 fecioare, 

tema acestei zile, prin care Domnul „ne 

îndemna spre milostenie şi în acelaşi timp 

spre a ne învăţa să fim cu toţii gata înainte de 

sfârșitul vieţii”. Sfânta şi Marea Miercuri este 

ziua în care dumnezeieștii părinţi au hotărât 

să se facă pomenire de femeia cea păcătoasă, 

care a uns cu mir pe Domnul, pentru că lucrul 

acesta s-a întâmplat puţin înainte de 

mântuitoarea patimă. Tot în această zi este 

momentul când Iuda Iscarioteanul merge şi 

se oferă să-l trădeze pe Hristos, lucru 

subliniat şi de imnografia Triodului: „Iuda 

cel înşelător, poftind iubirea de argint, a 

gândit cu vicleşug să Te vândă, Doamne, pe 

Tine, comoara vieţii. Pentru aceasta şi 

îmbătându-se, a alergat la iudei şi a zis 

călcătorilor de lege. Ce-mi veţi da mie? Şi eu 

Îl voi da pe El vouă, ca să-L răstigniţi”. 

 

 În Joia Mare, Biserica Ortodoxă 

cinsteşte Sfânta spălare a picioarelor, Cina 

cea de Taină, adică predarea înfricoşătoarelor 

taine, rugăciunea cea mai presus de fire şi 

vinderea Domnului. Imnurile zilei 

sintetizează semnificaţiile Sfintei şi Marii 

Joi: „Când slăviţii ucenici, la spălarea cinei, s

-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu 

iubirea de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat 

şi judecătorilor celor fărădelege pe Tine, 

Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi 

iubitorule de avuţii pe Cela ce pentru acestea 

spânzurare şi-a agonisit. Fugi de sufletul 

nesăţios, cel ce a îndrăznit unele ca acestea 

asupra învăţătorului. Cela ce eşti spre toţi 

bun, Doamne, mărire Ţie”. 

 

 Ziua cea mai tristă din cursul anului 

bisericesc este Vinerea Mare, când creştinii 

ţin post negru pentru Răstignirea Domnului 

nostru Iisus Hristos. În această zi prăznuim 

Sfintele şi Mântuitoarele şi Înfricoşătoarele 

Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, 

lovirile peste faţă, palmele, insultele, 

batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, 

oţetul, piroanele, suliţa şi, înainte de toate, 

Crucea şi moartea, pe care le-a primit de 

bunăvoie pentru noi. Mai facem încă 

pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută 

pe Cruce de tâlharul recunoscător, care a fost 

răstignit împreună cu El. Cea mai importantă 

zi din Săptămâna Mare este Sfânta şi Marea 

Sâmbătă, când „prăznuim îngroparea 

dumnezeiască și trupească a Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos şi pogorârea în iad, prin 

care neamul nostru, fiind chemat din 

stricăciune, a fost mutat spre viața veşnică”. 

La capătul acestei zile, prin Liturghia 

Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, 

facem trecerea către bucuria pascală a 

Duminicii Învierii. 

 
Sursa: ziarullumina.ro 
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Spălarea picioarelor, duhovniceşte vorbind,  

este totuşi, o datorie pentru toţi creştinii. 

 

Spălarea picioarelor 
——  •  —— 

 

 Sfinţii Apostoli n-au aşteptat ca 

Domnul Hristos să le spele picioarele, au 

primit aceasta, şi Sfântul Apostol Petru în 

cele din urmă a primit, şi au învăţat ei, şi 

cu ei au învăţat toţi, că Domnul nostru 

Iisus Hristos ne-a dat pildă ca ceea ce a 

făcut El să facem şi noi şi ne-a dat poruncă 

să ne spălăm, bineînţeles duhovniceşte, 

zicem noi, unii altora picioarele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Să ne rămână în gând că spălarea 

picioarelor, duhovniceşte vorbind, este totuşi 

o datorie pentru toţi creştinii. Toţi creştinii 

sunt chemaţi să cureţe pe oamenii din jur şi 

să-i spele. „Dragostea acoperă mulţime de 

păcate” (I Petru 4, 8), spune Sfântul Apostol 

Petru, iar Sfântul Apostol Pavel în Epistola 

către Corinteni în capitolul al XIII-lea 

enumeră cinsprezece calităţi ale iubirii, 

cinsprezece moduri de manifestare a iubirii 

sau mijloace prin care se înmulţeşte iubirea 

în sufletul omului şi anume zice: „iubirea 

rabdă îndelung, iubirea se dăruie, ea nu 

invidiază; ea nu se trufeşte, nu se îngâmfă; ea 

nu se poartă cu necuviinţă, nu-şi caută ale 

sale, nu se întărâtă, nu ţine-n seamă răul, nu 

se bucură de nedreptate, ci de adevăr se 

bucură; pe toate le suferă, pe toate le crede, 

pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă; 

iubirea niciodată nu se trece” (I Cor. 13, 4-8). 

Cu cât vom fi înmulţumitori de 

iubire cu atâta vom fi înmulţumitori şi de 

curăţire şi de cinstire. Fără o angajare în 

iubire, fără o angajare în cinstire, nu avem o 

angajare în a ne curăţi unii pe alţii. 

 

Să reţinem lucrurile acestea pentru 

cealaltă vreme a vieţii noastre, adăugând şi 

faptul că cu cât se apropie cineva de 

Dumnezeu, zice avva Dorotei, cu atât se 

apropie şi de fratele său. Cu cât se depărtează 

cineva de Dumnezeu cu atât se depărtează şi 

de fratele său, aşa încât bucuria noastră se 

poate inmulţi atunci când ne angajăm în 

împlinirea binelui şi nu numai atunci când 

aşteptăm binele din partea celorlalţi. Sfinţii 

Apostoli n-au aşteptat ca Domnul Hristos să 

le spele picioarele, au primit aceasta, şi 

Sfântul Apostol Petru în cele din urmă a 

primit, şi au învăţat ei, şi cu ei au învăţat toţi, 

că Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat pildă 

ca ceea ce a făcut El să facem şi noi şi ne-a 

dat poruncă să ne spălăm, bineînţeles 

duhovniceşte, zicem noi, unii altora 

picioarele. 

 

„Iubirea, însă, e ca soarele / Care rămâne 

pururea curat,/ Şi după ce milos i-a sărutat,/ 

Leprosului pe uliţă picioarele”. (Magda 

Isanos) 

 

(Părintele Teofil Părăian, Lumini de 

gând, Editura Antim, Cluj, 1997, pp. 28-29) 

 

Sursa: https://doxologia.ro  
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Vinerea Mare 
——  •  —— 

 

  În Sfânta și Marea Vineri 

Părinții Bisericii au rânduit să nu se 

oficieze nici o Liturghie. În ziua aliturgică 

se ajunează, credincioșii fiind invitați la 

rugăciune și meditație profundă. 

 

 „Vinerea Patimilor sau ziua 

răstignirii pe cruce a Mântuitorului, ziua 

împăcării noastre cu Dumnezeu, este o zi de 

reculegere profundă, o zi de meditare la 

Patima și Moartea Domnului, o zi pe care 

credincioșii o cinstesc cu rugăciuni și imne 

de o deosebită frumusețe. Este ziua în care ne 

aducem aminte de răstignirea Mântuitorului, 

de Patima cea Sfântă și Dumnezeiască pe 

care a suferit-o pentru mântuirea întregului 

neam omenesc. Este o zi în care nu se 

săvârșește nicio Sfântă Liturghie. Este o zi în 

care credincioși ajună până seara împlinind 

îndemnul Mântuitorului care spune: când se 

va lua Mirele de la voi atunci veți posti”, a 

spus Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii 

referitor la semnificația Vinerii Mari. 

 

 În Vinerea Mare, credincioșii trec pe 

sub Sfântul Epitaf care reprezintă trupul 

coborât de pe cruce al Mântuitorului. 

Celelalte zile aliturgice din anul bisericesc 

sunt lunea și marțea din prima săptămână a 

Postului Mare, miercurea și vinerea din 

Săptămâna Brânzei și vinerea dinaintea 

Crăciunului și a Bobotezei, atunci când 

aceste praznice cad duminica sau lunea. 

 

Sursa: basilica.ro 

 

 

 

 

Izvorul Tămăduirii 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În vinerea din Săptămâna 

Luminată, crestinii ortodocsi sărbătoresc 

Izvorul Tămăduirii. Această sărbătoare ne 

aduce aminte de una dintre minunile 

Maicii Domnului, petrecuta cu un orb. 

Înainte de a fi imparat, Leon cel mare a 

gasit intr-o padure un orb, care i-a cerut 

apa. La indemnul Maicii Domnului, Leon i

-a dat orbului sa bea apa dintr-un izvor, 

iar orbul s-a vindecat de orbirea sa. 

 

 Pentru a mulțumi Maicii Domnului, 

când a ajuns împarat, Leon cel Mare a ridicat 

în apropierea izvorului o biserică unde s-au 

săvârșit apoi multe minuni.  Această Biserică, 

situată în vechiul cartier Vlaherne, se mai 

vede și astăzi în Istanbul. 

 

 Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii s-a 

generalizat în Biserica Ortodoxă în timpul 

secolelor V – VI. 

 

 În toate bisericile și mănăstirile 

ortodoxe, după oficierea Sfintei Liturghii, se 

săvârșește slujba de sfințire a apei, după o 

rânduială adecvată Săptămânii Luminate. 

 

Sursa: basilica.ro 
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Sfântul Mare Mucenic  

Gheorghe 
——  •  —— 

 
 Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este 

un sfânt martir, sărbătorit de aproape toate 

Bisericile tradiționale, de obicei, la 23 aprilie. 

Patron al unui număr de țări, regiuni și orașe, 

Sfântul Gheorghe este de asemenea 

ocrotitorul Moldovei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfântul mucenic s-a născut în 

Capadocia, într-o familie creștină, și a trăit în 

timpul domniei împăratului Dioclețian. S-a 

înrolat în armata romană și, parcurgând 

ierarhia militară, Sf. Gheorghe s-a făcut 

remarcat prin faptele de arme. În ciuda 

decretului împotriva creștinilor, emis de 

Dioclețian în 303, Sf. Gheorghe a ales să-și 

mărturisească public credința creștină. Din 

ordin imperial, sfântul a fost întemnițat și 

supus torturii pentru a-și renega credința. 

Loviri cu sulița, lespezile de piatră așezate pe 

piept, trasul pe roată, groapa cu var, 

încălțămintea cu cuie, băutura otrăvită, bătaia 

cu vâna de bou și toate celelalte torturi nu au 

reușit să-l facă să renunțe la credința sa. 

 

 Martorii suferințelor Sfântului 

Gheorghe, uimiți de puterea sa de a rezista la 

durere, au renunțat la credința în zeități 

păgâne, îmbrățișând creștinismul. O dovadă a 

sfințeniei sale o reprezintă o minune săvârșită 

de Sf. Gheorghe în timpul întemnițării sale. 

Atingând trupul unui deținut mort din celula 

sa, acesta a înviat, convingând-o astfel chiar 

pe împărăteasa Alexandra, soția lui 

Dioclețian, să se creștineze. Întrucât Sf. 

Gheorghe a respins oferta împăratului de a-i 

acorda înalte onoruri în schimbul renunțării 

la creștinism, Dioclețian a ordonat omorârea 

prin decapitare a Sf. Gheorghe și a soției sale. 

 

 În conștiința populară românească, Sf. 

Gheorghe este unul dintre cei mai prezenți 

sfinți, numeroase biserici purtând hramul său. 

Există numeroase orașe în România care 

poartă numele Sfântului Gheorghe și chiar 

unul dintre cele trei brațe ale Dunării este 

denumit astfel. Imaginea Sf. Gheorghe 

ucigând balaurul este prezentă și pe steagul 

Moldovei medievale trimis de Ștefan cel 

Mare la Mănăstirea Zografu de la Muntele 

Athos. 

 Sf. Gheorghe este de asemenea 

ocrotitorul Armatei Române (a cărei zi, 23 

aprilie, coincide cu sărbătorirea sfântului). 

Este totodată patronul Angliei, al Georgiei și 

al Moscovei. În Lituania, Sf. Gheorghe este 

venerat ca protector al animalelor, iar în 

unele regiuni ale Spaniei ziua sfântului se 

serbează cu mese bogate și cu daruri. 

 

 De Sărbătoarea Sfântului Gheorghe, 

peste un milion de români își sărbătoresc 

onomastica. 

 

Sursa: basilica.ro 
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CALENDAR ORTODOX pe luna APRILIE 2022 
 ——  •  —— 

1 V Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie (Post. Nu se fac nunți) 

2 S Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la 

ulei și vin. Nu se fac nunți)  

3 D Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte - Fericirile); Ap. Evrei VI, 13-20; 

Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8 

4 L Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Post. Nu se fac nunți) 

5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el (Post. Nu se fac nunți) 

6 M † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și 

Platonida (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți) 

7 J Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. 

Nu se fac nunți) 

9 S Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la 

ulei și vin. Nu se fac nunți)  

10 D Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-

50; glas 1, voscr. 9 

11 L †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Dezlegare la ulei și vin. 

Nu se fac nunți) 

12 M †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

13 M Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Post. Nu se fac nunți) 

14 J †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei 

și vin. Nu se fac nunți) 

15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Post. Nu se fac nunți) 

16 S Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac 

nunți) 

17 D (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18 

18 L Sf. și Marea Luni; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. 

Nu se fac nunți) 

19 M Sf. și Marea Marți; Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, 

pâine și apă. Nu se fac nunți) 

20 M Sf. și Marea Miercuri; † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, 

pâine și apă. Nu se fac nunți) 

21 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ. (Pomenirea 

morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

22 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Denia Prohodului Domnului, a Sf. 

și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți) 

23 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

24 D (Nu se fac nunți) 

(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17 

25 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; †) Sf. Cuv. Vasile 

de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu (Nu se fac nunți) 

26 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); †) Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Stefan si Sava Brancovici, mitropolitii 

Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Marturisitorul din Maramures (Slujba lor din 24 aprilie este savarsita in a treia zi de 

Pasti); Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis 

(Cernavodă) (Nu se fac nunți) 

27 M Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh (Harți. Nu se fac nunți) 

28 J Sf. Ap. Iason și Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Nu se fac nunți) 

29 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul 

de minuni (Harți. Nu se fac nunți) 

30 S Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Nu se fac nunți) 

 



15 

 

2 aprilie, sâmbătă, ora 08:00  

- Pomenirea celor adormiți 

3 aprilie, duminică, ora 08:00 - Sfânta 

Liturghie 

Duminica Sf. Ioan Scărarul 

 

5 aprilie, marți, ora 17:00  

- Program Spovedanie 

6 aprilie, miercuri, ora 17:00  

- Denia Canonului Mare (în întregime) 

8 aprilie, vineri, ora 17:30 - Denia Acatistu-

lui Bunei Vestiri 

 

9 aprilie, sâmbătă, ora 08:00  

- Pomenirea celor adormiți 

10 aprilie, duminică, ora 08:00 - Sfânta 

Liturghie 

Duminica Sf. Cuv. Maria Egipteanca 

 

15 aprilie, vineri, ora 17:00  

- Program Spovedanie 

 

16 aprilie, sâmbătă, ora 08:00  

- Pomenirea celor adormiți,  

Sâmbăta lui Lazăr 

17 aprilie, duminică, ora 08:00  

- Sfânta Liturghie 

Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile 

 

18 - 20 aprilie, luni - miercuri, ora 16:30  

- Program Spovedanie 

ora 18:00 - Denie  

 

21 aprilie, joi, ora 08:00  

- Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare 

Pomenirea celor adormiți, Rânduiala 

spălarii picioarelor 

ora 18:00 - Denia celor 12 Evanghelii 

22 aprilie, vineri, ora 11:00  

- Vecernia scoaterii Sf. Epitaf (Aer) 

ora 18:00 - Denia Prohodului 

 

23 aprilie, sâmbătă, ora 07:00 - 10:00  

- Program pentru împărtășit copii  

cu vârsta până în 7 (șapte)/ 8 (opt) ani 

ora 23:00  - Vecernia Sâmbetei celei mari 

 

24 aprilie, duminică, ora 00:00 

SLUJBA ÎNVI ERII DOMNULUI 

25 aprilie, luni, ora 08:00  

- Sfintele Paști, Sf. M. Mc. Gheorghe 

26 aprilie, marți, ora 08:00  

- Sfintele Paști 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 aprilie, vineri, ora 08:00  

- Sfânta Liturghie 

Izvorul Tămăduirii, Sfințirea Agheazmei  

Programul Bisericii Odăi pe luna APRILIE 2022 
 ——  •  —— 
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“Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine,  

chiar dacă va muri, va trăi.  

Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac.  

Crezi tu aceasta?” 

 

Domnul Iisus Hristos 


