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PAROHIA “SFIN}II APOSTOLI PETRU {I PAVEL” - IA{I

Spiritualitate

{i

comuniune

D
e este cineva binecredincios [i iubitor de
Dumnezeu, s\ se bucure de acest praznic

frumos [i luminat. De este cineva slug\ `n]eleapt\,
s\ intre, bucur=ndu-se, `ntru bucuria Domnului s\u.
De s-a ostenit cineva postind, s\-[i ia acum
r\splata. De a lucrat cineva din ceasul cel dint=i,
s\-[i primeasc\ ast\zi plata cea dreapt\. De a venit
cineva dup\ ceasul al treilea, mul]umind s\
pr\znuiasc\. De a ajuns cineva dup\ ceasul al
[aselea, s\ nu se `ndoiasc\, nicidecum,
c\ci cu nimic nu va fi p\gubit. De a
`nt=rziat cineva p=n\ `n ceasul al
nou\lea, s\ se apropie, nicidecum
`ndoindu-se. De a ajuns cineva abia `n
ceasul al unsprezecelea, s\ nu se team\
din pricina `nt=rzierii, c\ci darnic fiind
St\p=nul, prime[te pe cel de pe urm\ ca
[i pe cel dint=i, odihne[te pe cel din al
unsprezecelea ceas ca [i pe cel ce a
lucrat din ceasul dint=i; [i pe cel de pe
urm\ miluie[te, [i pe cel dint=i
m=ng=ie; [i aceluia pl\te[te, [i acestuia
d\ruie[te; [i faptele le prime[te; [i g=ndul `l ]ine `n
seam\, [i lucrul `l pre]uie[te, [i voin]a o laud\.

Pentru aceasta, intra]i to]i `ntru bucuria
Domnului nostru; [i cei dint=i, [i cei de al doilea,
lua]i plata. Boga]ii [i s\racii `mpreun\ bucura-]i-v\.
Cei ce v-a]i `nfr=nat [i cei lene[i, cinsti]i ziua. Cei
ce a]i postit [i cei ce n-a]i postit, veseli]i-v\ ast\zi.
Masa este plin\, osp\ta]i-v\ to]i. Vi]elul este mult,
nimeni s\ nu ias\ fl\m=nd. Gusta]i to]i din osp\]ul
credin]ei; `mp\rt\[i]i-v\ to]i din bog\]ia bun\t\]ii.
S\ nu se pl=ng\ nimeni de lips\, c\ s-a ar\tat
~mp\r\]ia cea de ob[te. Nimeni s\ nu se t=nguiasc\
pentru p\cate, c\ din morm=nt iertare a r\s\rit.
Nimeni s\ nu se team\ de moarte, c\ ne-a izb\vit pe

noi moartea M=ntuitorului; a stins-o pe ea Cel cea
fost ]inut de ea. Pr\dat-a iadul Cel ce S-a pogor=t `n
iad; umplutu-l-a de am\r\ciune, fiindc\ a gustat din
trupul Lui. {i aceasta mai `nainte `n]eleg=nd-o Isaia,
a strigat: Iadul, zice, s-a am\r=t, `nt=mpin=ndu-Te
pe Tine jos; am\r=tu-s-a c\ s-a stricat. S-a am\r=t,
c\ a fost batjocorit, c\ a fost omor=t; s-a am\r=t, c\
s-a surpat; s-a am\r=t, c\ a fost legat. Aprimit un
trup [i de Dumnezeu a fost lovit. Aprimit p\m=nt [i

s-a `nt=lnit cu cerul. Aprimit ceea ce
vedea [i a c\zut prin ceea ce nu vedea.
Unde-]i este, moarte, boldul? Unde-]i
este, iadule, biruin]a? ~nviat-a Hristos
[i tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos
[i au c\zut diavolii. ~nviat-a Hristos [i
se bucur\ `ngerii. ~nviat-a Hristos [i
via]a st\p=ne[te. ~nviat-a Hristos [i nici
un mort nu este `n groap\; c\ Hristos,
scul=ndu-Se din mor]i, `ncep\tur\
celor adormi]i S-a f\cut. Lui se cuvine
slava [i st\p=nirea `n vecii vecilor.
Amin.

Program liturgic `n perioada pascal\ - 2007

† S=mb\t\, 7 aprilie- orele 23
30

- Slujba Sfintei ~nvieri
† Duminic\, 8 aprilie- ora 13

00
- ~nvierea a doua

† Luni, 9 aprilie- orele 8
00
-12

00
- Utrenia [i Sf=nta Liturghie

- orele 12
00
-15

00
- Ie[ire la morminte

† Mar]i, 10 aprilie- orele 8
00

-12
00

- Utrenia [i Sf=nta Liturghie
- orele 12

00
-15

00
- Ie[ire la morminte

† Vineri, 13 aprilie- orele 7
00

-8
00

- Sfin]irea apei
- orele 8

00
-15

00
- Ie[ire la morminte

† S=mb\t\, 14 aprilie- orele 8
00

-13
00

- Ie[ire la morminte
† Duminic\, 15 aprilie- orele 8

00
-12

00
- Utrenia [i Sf=nta Liturghie

- orele 12
00
-15

00
- Ie[ire la morminte

† Luni, 16 aprilie 2007- orele 8
00

-15
00

- Ie[ire la morminte

Pomenirea celor r\posa]i la morminte se face `n func]ie de timpul
disponibil al solicitantului, dup\ programul de mai sus.

POSTUL
,,Postul adevarat nu stăatât în lepădarea de mâncăruri,

cât în lepădarea de păcate.’’(Sf. Ioan Gurăde Aur)
Cătălin Bâzdâgă, clasa a VI-a, Şcoala “B.P. Haşdeu”
Andrei Coca, clasa a VI-a, Liceul “Costache Negruzzi”

O
mul, făptura aleasă de Dumnezeu pentru a fi stăpânul întregii zidiri, chipul şi asemanarea lui Dumnezeu
şi cununa creaţiei, a primit de la Ziditor ceea ce nici o altă faptură nu a mai primit: sufletul raţional şi

setea spirituală de desăvârşire. Spre deosebire de animale, care simt doar nevoia trupească de hrană, omul are,
pe lângă trebuinţele trupeşti rânduite de fire, şi nevoi spirituale. Aşa cum trupul îţi cere hrana lui, la fel şi sufletul
cere să fie hrănit ca să poată supravieţui.

Postul - care este nevoinţa abţinerii de la unele mâncăruri - îl ajută pe om să-şi biruiască trupul şi să se ridice
cu mintea la frumuseţea şi bunătatea lui Dumnezeu. Mai precis, atunci când trupul este înfrânat, sufletul primeşte
aripi pentru a se înâlţa spre Dumnezeu. Postut a fost instituit de Însuşi Mântuitorul, atunci când s-a retas 40 de
zile în munţii Carantaniei a postit ţi a fost ispitit de diavolul înainte de a începe predicarea Evangheliei.

În cultul nostru ortodox postul - ca mijloc de curăţire trupească şi duhovnicească - are diverse forme: el
poate ţine o singură zi (aşa este, de pildă, ziua de miercuriîn care a fost vândut Mântuitorul, ziua de vinericând
a pătimit Hristos, ziua Sfintei Cruci, care ne aminteşte de suferintele Mântuitorului pentru păcatele noastre, ziua
Tăierii capului Sfântului Ioan Botezatorul - cel mai aspru postitor şi vestitor al pocăinţei - şi ziua de 5 ianuarie
sau Ajunul Bobotezei, în care se slujeşte Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

Posturile pot fi însă şi de durată. Cel mai lung şi mai aspru dintre ele este Postul Paştelui (doar în sâmbete
şi duminici sunt dezlegări la ulei şi vin, iar dezlegare la peşte este doar la Bunavestire şi la Florii). Cele şapte
săptămâni de nevoinţă pregătesc pe creştini, prin pocaintă, rugăciune, spovedanie şi împărtăşanie, pentru marea
bucurie a Învierii. Cântările postului mare sunt de o frumusete rară, iar în prima săptămână din post se citeşte
Canonul de Pocainţă al Sfântului Andrei Criteanul.

Al doilea post de durată ne pregateşte pentru bucuria Naşterii Domnuluişi el ne aminteşte de pariarhii şi drepţii
Vechiului Testament care au trăit în post şi rugăciune şi au adormit cu nădejdea venirii Mântuitorului Iisus Hristos.
Este un post de 40 de zile, mai puţin aspru decât Postul Paştelui (el ţine de pe 15 noiembrie până pe 24 decembrie).

Postul SfinţilorApostoli Petru şi Pavelne aminteţte de dragostea şi răbdarea cu care aceştia au predicat
Evanghelia şi de moartea mucenicească pe care au îndurat-o  în timpul persecuţiilor lui Nero. Durata acestui post
este variabilă, în funcţie de durata Paştelui.

Ultimul post calendaristic este cel închinat Adormirii Maicii Domnului. El durează 14 zile şi nu este foarte
aspru, având în vedere şi situarea lui în mijlocul anotimpului cald (1-14 august).

În zilele de post oricare ar fi acestea sunt oprite petrecerile şi nunţile. Întrucât postul constituie un scop în
sine, un mijloc spre a tinde spre desăvârşirea morală, el trebuie însoţit întotdeauna de rugăciune, de pocăinţă, de
milostenie, de mărturisirea păcatelor. Pe de altă parte, postul nu se ţine mereu de toţi credincioţii cu aceeaşi
asprime: el poate fi total - adică în el nu se consumă nimic, nici apă nici alimente; poate fi aspru (când se
mănâncă doar hrană uscată); mai poate fi obişnuit sau comun (cu mâncăruri gătite) şi, în sfârşit, poate fi uşor
(când se fac dezlegări la peşte, vin, untdelemn).

foaie parohial\
anul VI, nr. 1 / aprilie 2007

str. Moara de V=nt, nr. 22-24, 700376 - Ia[i
Tel. 0232/272169; fax 0332810543, parohiapetrusipavel@gmail.com

CUV+NTDE ~NV|}|TUR|
al celui `ntre sfin]i P\rintelui nostru Ioan Gur\ de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, `n sf=nta [i

luminata zi a sl\vitei [i m=ntuitoarei ~nvieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru

Sl\vitul Praznic al ~nvierii Domnului nostru
Iisus Hristos “Biruitorul mor]ii” ne ofer\
minunatul prilej de a v\ transmite cele mai alese
ur\ri de s\n\tate, bucurii duhovnice[ti [i
`mplinirea dorin]elor de tot binele dumneavoastr\,
precum [i `ntregii familii `ntâmpinându-v\,
totodat\, cu `ngereasca vestire,

Hristos a Înviat!

Slujitori: Pr. Vilie DOROŞINCĂ
Pr. Constantin CIOBANU

Fiecare cre[tin
trebuie s\ re]in\

câteva aspecte deosebit de importante: cel
mai important este rug\ciunea, iar nu
pomana facut\ în fal\ [i mândrie; cei mai
autoriza]i pentru a v\ sf\tui cum trebuie s\
proceda]i la aceste slujbe speciale sunt
preo]ii [i slujitorii bisericii; nu trebuie s\
l\s\m obiceiurile necre[tine s\ distrug\
solemnitatea rug\ciunii noastre.

Trebuie s\ ne rug\m Bunului Dumnezeu
s\ ne învredniceasc\ a ne aminti de cei ce
au fost str\mo[ii no[tri. S\ ne comport\m
a[a cum se cuvine fa]\ de sufletele celor
dragi nou\, gândindu-ne permanent c\ [i
noi vom avea parte de acela[i tratament
din partea celor ce vor veni dup\ noi. Dac\
noi ne vom îngriji de sufletele înainta[ilor
no[tri [i urma[ii no[tri se vor comporta
cuviincios, rugându-se pentru odihna
ve[nic\ în Împ\r\]ia lui Dumnezeu a
sufletelor noastre.

continuare din pag. a 3-a
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N
oaptea Învierii înseamnă pentru creştin nu
numai o participare la slujba dumnezeiască

săvârşită în biserică, ci, mai mult, o învăluire a
sufletului său în lumina dumnezeiască. Mesajul
preotului Veniţi de luaţi lumină! este o chemare pentru
credincioşi de a-Lprimi pe Mântuitorul Hristos, Cel
Care a ieşit biruitor din mormânt, Cel Care este
Lumina adevarată. Sfântul Filaret al Moscovei spunea:
Când e noapte, e frumos să crezi în lumină.Asta fac
credincioşii în Sfânta noapte: cred în lumina primită de
la Hristos, cred în lumina pe care o ţin în mână, lumină
care se împarte la fiecare, şi, cu toate acestea nu se
împuţinează. Fiecare credincios primeşte Lumina
întreagă, nu numai o parte din ea.

Mântuitorul lumii, Iisus Hristos este lumina lumii
(Ioan 8,12), Cel Care a ieşit din mormântul întunecat
plin de lumină, de slavă, plin de putere dumnezeiască.
Întunericul nu a putut birui Lumina, de aceea
mormântul a devenit plin de lumină.

Credinciosul se înfruptă din lumina nepieritoare şi
neînserată. În lumină se vede viaţa, pacea şi liniştea. În
Sfânta noapte a Învierii, cerurile s-au deschis,
mormintele pecetluite s-au eliberat, pământul s-a
cutremurat, iar toată făptura a văzut Lumina plină de
slavă ieşită din întuneric.

Hristos a înviat noaptea, la fel cum se şi născuse. A
venit în lume noaptea fără mult deranj, fără a face multă
gălăgie; tot la fel a înviat noaptea fără a deranja pe nimeni.
De aceea numai cei care L-au urmat şi au crezut învăţăturii
Sale au putut să înţeleagă după un timp Învierea Sa. Cei

care aveau ochii închişi şi nu au
crezut Luminii nu s-au
învrednicit de a vedea slăvita
Înviere a lui Hristos.

Noaptea Învierii nu este o
noapte întunecată ca toate
celelalte, ci o noapte în care lumina biruie întunericul, de
aceea în noaptea Învierii credinciosul vede ziua cea
neînserată a Împăraţiei lui Dumnezeu. Totodata, el se
luminează cu prăznuire, pentru a primi Lumina pogorâtă
din cer, şi biruitoare asupra răului. Participarea
creştinului la slujba din noaptea Învierii înseamnă o
împreună-lucrare cu Hristos Cel răstignit, îngropat, şi
înviat:Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase,
astăzi mă ridic împreună cu Tine, răstignitu-m-am
împreună cu Tine... De aceea omul se face părtaş la
chemarea preotului de a veni şi a primi lumina.

Mântuitorul Iisus Hristos ieşit din mormânt este plin
de lumină, aşa cum se observă în Sfânta Icoană a
Învierii. Lumina îl învăluie ca o aureolă strălucitoare.
De această lumină se bucură credinciosul în noaptea
Învierii, lumina care este izbăvitoare de întuneric, şi de
moarte. Această lumină îl face pe creştin mai bun cu
aproapele, mai iertător, mai iubitor, aşa cum cântăm
toţi într-un glas în Sfânta noapte: Ziua Învierii să ne
luminăm cu prăznuire şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm.
Să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm
toate pentru Înviere.

Hristos a Înviat!

D
upă păcatul lui
Adam, natura umană

a fost distrusă de despărţirea
de Dumnezeu. Păcatul a
sfâşiat haina ţesută de
Dumnezeu omului din multe

daruri şi puteri ale sale, care depăşesc cu mult
aptitudinile actuale ale noastre, care, în comparaţie cu
acelea sunt doar nişte palide tresăriri ale chipului lui
Dumnezeu în noi. Ce este acum inteligenţa, frumuseţea,
înţelepciunea şi bunătatea faţă de cele pe care le
dobândeşte omul sfinţit de prezenţa lui Dumnezeu.

Dar această sfâşiere nu a durat în veci, ci Însuşi
Hristos – Dumnezeu, s-a întrupat şi apoi ne-a oferit
sărbătoarea Sfintelor Paşti ca şi trecere de la viaţa şi
fiinţă profund marcate de păcat, la existenţă care oferă
fiecăruia posibilitatea îndumnezeirii în sânul lui
Dumnezeu. Prin Paştile Sale, din moarte la viaţă şi de
pe pământ la cer, Hristos – Dumnezeu ne-a trecut pe
noi(Slujba Sfintelor Paşti).

Această trecere nu s-a făcut decât prin Cruce şi
Înviere şi, întrucât fiecare are obligaţia să urmeze vieţii
lui Hristos, ne revine şi nouă obligaţia să trecem şi noi
de la o viaţă mortificată de fapt, la o viaţă prin
Dumnezeu şi implicit dătătoare de viaţă. De aceea şi
autorii care au scris în Filocaliespun şi ei că aceia care
duc o viaţă străină de Dumnezeu sunt morţi de fapt,
chiar dacă trăiesc, şi nu se prea deosebesc de
necuvântătoare.

Spre deosebire de aceia se află cei care au auzit
îndemnul lui Hristos: Cel ce voieşte să vină după Mine,
să se lepede de sine, să îşi ia Crucea sa şi să îmi

urmeze Mie. (Marcu VIII,34). Parafrazat El spune: cel
ce vrea să fie viu alături de mine, să nu mai fie egoist
şi să-şi asume toate responsabilităţile sale şi să-I
urmeze Lui.

Învierea este, în mod logic, strâns legată de Cruce
şi Crucea rămâne un simplu instrument de tortură fără
Înviere. Abia atunci puteau sectarii spune că Sfânta
Cruce este un obiect de necinste. DAR HRISTOS A
ÎNVIATşi CU ADEVĂRATAÎNVIAT! Şi astfel
Sfânta Cruce devine un semn prin care noi ne umplem
de biruinţă sufletească şi trupească. Trupeşte avem mai
multă nădejde în Dumnezeu, avem încrederea că
suntem fiii lui Dumnezeu, avem speranţa că Dumnezeu
este cu noi în primejdiile şi necazurile care ne stau
înainte. Duhovniceşte avem puterea să ne apropiem mai
mult de asemănarea cu Dumnezeu, păcatul ne este mult
mai uşor să îl învingem pentru că avem însuşi harul său. 

Întrebarea este cum primim totuşi harul său că nu
doar putem să ne gândim la Iisus Hristos şi gata ne
ajută nouă şi ne dă nouă puterea Sa. Sfinţii Părinţi au
primit Duhul lui Dumnezeu şi puterea de a ne da nouă
învăţăturile care ne duc la mântuire. Toţi Îl mărturisesc
şi noi suntem obligaţi să îi ascultăm deoarece ei sunt
cei în care Dumnezeu şi-a găsit locaş prin viaţa lor
sfântă şi plină de înţelepciune. Nu noi ca să mai
primim ceva la biserică, ci ei înşişi în baza unor
descoperiri dumnezeieşti au spus că Sfântul Duh se
sălăşluieşte în noi prin Sfintele Taine şi noi ne
primenim prin primirea lor: Botezul, Mirungerea,
Spovedania, Împărtăşania, Maslul şi Cununia, şi unii
mai primesc autoritatea şi puterea ca să le facă acestea
şi aceasta printr-o altă Sfântă Taină: Preoţia. 

Cruce şi Înviere
Crucii Tale ne închinăm Hristoase şi

Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim.

Ec. Ilie Caraghiaur,
Student anul II, Facultatea de Teologie Ortodoxă “D. Stăniloae” Iaşi

Noaptea  Învierii - Izvorde lumină
“Şi lumina luminează în întuneric
şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5)

Ionuţ Cehan,
Student anul IV, Facultatea de Teologie Ortodoxă “D. Stăniloae” Iaşi

Despre pomenirea morţilor
Carcea Andrei-Nicuşor

elev  anul V, Seminarul  Liceeal “Sf. Vasile cel Mare” Iaşi

B
iserica noastră dreptmăritoare se roagă pentru sufletele celor care au plecat dintre noi. În slujbele noastre le sunt
dedicate acestora ectenii şi rugăciuni speciale, cu scopul de a cere Bunului Dumnezeu odihnă veşnică acestor suflete,

multă pace şi dobândirea unui loc bun în Împărăţia Sa.
Sfânta Scriptură arată că după moarte “Trupul trebuie să se întoarcă în pământul din care a fost luat, iar sufletul la

Dumnezeu Care l-a dat.” (Ecc 12,7). Dacă viaţa trupului se încheie la mormânt, urmând ca el să se descompună, viaţa
sufletului începe o nouă etapă. Sfinţii Părinţi învaţă că după trecerea din viaţa aceasta sufletul este purtat în primele 3 zile de
către Îngerul său păzitor prin locurile în care a fost în viaţă. Apoi este dus să vadă frumuseţile raiului, dar şi priveliştea
groaznică a iadului. După aceea trece prin vămile vazduhului, 24 la număr, după care în a 40-a zi este dus la Judecata
particulară. Acolo el se înfăţişează cu faptele bune şi rele pe care le-a săvârşit în viaţa pământească. Având în vedere că omul
este neputincios şi păcătos, Biserica a rânduit zile speciale din cursul anului bisericesc în care cei din lumea aceasta pot face
rugăciuni pentru sufletele celor răposaţi, astfel încât să ajute aceste suflete să aibă parte de o judecată mai uşoară şi să
dobândească un loc în Împărăţia lui Dumnezeu. Tot Sfinţii Părinţi arată că, dacă un suflet va fi aflat la Judecată că are un

număr egal de fapte bune şi fapte rele, atunci nimic nu-l poate ajuta mai bine ca pomenirile pe care noi le facem pentru el.
Astfel, au fost rânduite în cursul anului pentru pomenirea răposaţilor în special zilele de sâmbătă, căci în

ebraică “sâmbătă” înseamnă “odihnă”, căci şi Dumnezeu S-a odihnit în ziua a 7-a. Există deci, sâmbetele în
care se face pomenire de obşte, numite în popor “Moşi” şi sâmbetele din Postul Mare. Acum sunt pomeniţi şi
toţi cei care au murit în condiţii grele şi neaşteptate, pretutindeni şi neştiuţi de nimeni.

Biserica a rânduit ca fiecărui om, după slujba de înmormântare să i se facă pomenire la 3, 9, 40 de zile, apoi la
3, 6 şi la 9 luni, la un 1 an şi din an în an până la 7 ani. Nu este nimeni oprit, ba chiar este indicat să se facă pomenire
celui răposat la ziua de naştere sau cea onomastică şi ori de câte ori se simte această nevoie. În cazul în care creştinul
a murit în casă la 9 zile se face şi Aghiasmă. Pâna la 40 de zile familia răposatului are datoria de a veni la biserică
cu o sticlă de vin şi o colivă (din fructe, grâu etc.) împlinind astfel 7 slujbe (Sfinte Liturghii) până în ziua a 39-a;
apoi se face ridicarea de Panaghie. Aceasta se poate săvârşi mai devreme cu 2-3 zile, dar nicidecum mai târziu de
a 39-a zi, pentru că atunci sufletul merge la Judecata particulară. Toate calculele acestea se fac din ziua morţii.

Pentru fiecare creştin mort fără luminăse cumpără o lumânare mare de ceară curată, pe care este legat un
bileţel cu numele adormitului şi se dă preotului în Sâptâmâna Mare, care va face o rugăciune pentru aceştia în
noaptea Învierii, înainte de începerea slujbei.continuare `n pag. a 4-a


