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Săptămâna Patimilor – Semnificaţia 
fiecarei zile din săptămână 
 
 
 
 
Iatã-ne ajunsi la ultima treaptã a urcusului duhovnicesc pe care Postul ne-o pune 
în fațã: Sãptãmâna Patimilor sau Sãptãmâna cea Mare. În timpul ei ne reamintim si 

retrãim ultimele zile din viata Mântuitorului, cu întreaga lor tensiune si dramã 
lãuntricã, într-o stare de sobrietate si mãretie în acelasi timp, de tristete, dar si de 
bucurie, de pocãintã, dar si de nãdejde. Fiecare zi are un înteles si un mesaj foarte 
clar si adânc. 
Primele trei zile se numesc mari si sfinte pentru cã reamintesc sensul eshatologic al 
Paştelui. A patra zi, joi, marcheazã cea din urmã Cinã a Domnului cu ucenicii Sãi si 
trãdarea lui Iuda. A cincea zi, vineri, numitã si “Pastile Crucii”, este cu adevãrat 
începutul Pastelui (Trecere), iar sâmbãtã este ziua în care tristetea este transformatã 
în bucurie prin omorârea mortii. 
Lunea cea mare 
În aceastã zi, se face pomenire de fericitul Iosif, cel preafrumos, si de smochinul ce  
s-a uscat prin blestemul Domnului. 
De astãzi încep Sfintele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos. Iosif cel preafrumos 
– fiul cel mai mic al patriarhului Iacov, nãscut din Rahila – este icoanã a lui Hristos, 
pentru cã, asemenea lui, si Domnul nostru a fost invidiat de iudei, a fost vândut de 
ucenicul sãu cu treizeci de arginti, a fost închis în groapa întunecoasã a 
mormântului. Sculându-Se de acolo prin El însusi, împãrãteste peste Egipt, adicã 
peste tot pãcatul, îl învinge cu putere si, ca un iubitor de oameni, ne rãscumpãrã prin 
darea hranei celei de tainã, dându-Se pe El însusi pentru noi si ne hrãneste cu pâine 
cereascã. 
Tot în aceeasi zi facem pomenire de smochinul cel neroditor care s-a uscat prin 
blestemul Domnului (Matei 21, 17-19). Ca sã convingã poporul nerecunoscãtor cã are 
putere îndestulãtoare si spre a pedepsi, ca un Bun nu vrea sã-si arate puterea Sa de a 
pedepsi fatã de om, ci fatã de ceva care are o fire neînsufletitã si nesimtitoare. 
Istoria smochinului a fost asezatã aici spre a îndemna la umilintã, dupã cum istoria 
lui Iosif a fost asezatã spre a ne înfãtisa pe Hristos. Fiecare suflet lipsit de orice roadã 
duhovniceascã este un smochin. Dacã Domnul nu gãseste în el odihnã, a doua zi, 
adicã dupã viata aceasta de acum, îl usucã prin blestem si-l trimite în focul vesnic. 
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Martea cea Mare 
Aceastã zi ne pregãteste pentru intrarea în cãmara Mântuitorului, cu douã parabole 
strict eshatologice – parabola celor zece fecioare (Matei XXV, 1-13) si parabola 
talantilor (Matei XXV, 14-30; Luca XIX, 12-27). 
Când Domnul se suia la Ierusalim si se ducea la Patimã, a spus ucenicilor Sãi si 
aceste douã parabole, pentru ca nu cumva cineva trãind în feciorie sã nu se 
îngrijeascã si de celelalte virtuti si mai ales de milostenie, prin care se vãdeste 
strãlucirea fecioriei. Pe cinci dintre fecioare le numeste întelepte cãci împreunã cu 
fecioria au avut si minunatul si îmbelsugatul undelemn al milostivirii. Pe celelalte 
cinci le numeste nebune pentru cã, desi si ele aveau virtutea fecioriei, nu aveau în 
aceeasi mãsurã milostenie. Pe când se scurgea noaptea acestei vieti au adormit toate 
fecioarele, adicã au murit. Cu adevãrat moartea se numeste somn. Pe când dormeau 
ele, strigãt mare s-a fãcut la miezul noptii; cele care au avut undelemn din belsug au 
intrat cu mirele la deschiderea usilor, iar cele nebune, pentru cã nu aveau undelemn 
din destul îl cãutau dupã ce s-au sculat din somn. 
Pentru aceasta, deci, au rânduit dumnezeiestii Pãrinti pilda celor zece fecioare, 
împreunã cu cea a talantilor, ca sã ne îndemne sã veghem necontenit si sã fim gata 
sã iesim în întâmpinarea adevãratului Mire prin fapte bune, dar mai cu seama prin 
milostenie, pentru cã nestiutã este ziua si ceasul sfârsitului vietii. Dacã vom sãvârsi o 
singurã virtute, cea mai mare chiar, si nu ne vom îngriji de celelalte, si mai cu seamã 
de milostenie, nu vom intra cu Hristos în odihna vesnicã, ci vom fi întorsi rusinati.    
Si într-adevãr nu-i lucru mai rusinos ca fecioria sã fie biruitã de bani. 
Miercurea cea Mare 
În aceastã zi, se face pomenire de femeia cea pãcãtoasã (Matei XXV, 17-13; Luca VII,    
37-50), care a uns cu mir pe Domnul pentru cã lucrul acesta s-a întâmplat putin 
înainte de mântuitoarea patimã. Când Iisus s-a suit în Ierusalim si era în casa lui 
Simon cel lepros, o femeie pãcãtoasã s-a apropiat de El si a turnat pe capul Lui acel 
mir de mare pret. Pomenirea ei s-a pus în acea zi pentru ca, dupã cuvântul 
Mântuitorului, sã se predice pretutindeni si tuturor fapta ei cea cu multã cãldurã.     
Ce-a îndemnat-o oare la asta? Dragostea pe care ea a vãzut cã o are Hristos pentru 
toti, dar mai cu seamã faptul de acum, când L-a 
vãzut cã intrã în casa unui lepros. Se gândea deci 
femeia cã îi va vindeca boala dupã cum l-a 
vindecat si pe acela. Si într-adevãr Hristos a 
tãmãduit-o dându-i iertare de pãcate. 
Joia Cinei celei de Tainã   

Patru lucruri mai prãznuim în aceastã zi: Spãlarea 
picioarelor, Cina cea de tainã, Rugãciunea din 
grãdina Ghetsimani si Vânzarea si prinderea 
Domnului. Înainte de a începe Cina, Hristos S-a 
sculat, Si-a dezbrãcat hainele si El singur a spãlat 
picioarele tuturor. Prin aceasta a vrut sã îl facã pe 
Iuda sã se rusineze, iar celorlalti sã le aducã 
aminte sã nu umble dupã întâietãti: “Cel care vrea 
sã fie întâiul sã fie slujitorul tuturor” (Marcu IX, 
35), dându-Se El însusi pildã. La sfârsitul mesei 
aduce vorbã si despre vânzarea Lui. 



                                                            -03- 
 Dupã putin timp, luând pâinea a zis: “Luati mâncati”; la fel si paharul, zicând: “Beti 
dintru acesta toti, acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi. Aceasta sã o faceti 
întru pomenirea Mea” (Matei XXVI, 26-28). 
Dupã aceea, arãtându-Se om, spune ucenicilor: “Întristat este sufletul meu pânã la 
moarte” (Matei XXVI, 38) si S-a rugat în Grãdina Ghetsimani cu sudoare de sânge 
(Luca XXII, 44). Iuda cunostea locul si, luând câtiva soldati, a venit sã-L prindã. A fost 
prins si dus la Ana, la Caiafa, si în cele din urmã la Pilat. Acum Petru se va lepãda de 
trei ori de Hristos, tãgãduind cã-L cunoaste. Pentru a ne reaminti de toate acestea, 
seara se scoate în mijlocul bisericii Sfânta Cruce. 
Vinerea Patimilor 
În aceasta zi, se pomenesc sfintele si mântuitoarele si înfricosãtoarele Patimi ale 
Domnului nostru Iisus Hristos pe care le-a primit de bunãvoie pentru noi. Se mai face 
încã pomenire de mãrturisirea mântuitoare fãcutã de tâlharul recunoscãtor care a 
fost împreunã cu El. Biserica numeste Patimile Domnului: sfinte – pentru cã Cel ce  
le-a rãbdat este Sfântul Sfintilor, sfintenia însãsi; mântuitoare – pentru cã ele sunt 
pretul cu care Domnul a rãscumpãrat 
neamul omenesc din robia pãcatului; 
înfricosãtoare – pentru cã nu poate fi ceva 
mai înfricosãtor decât ocara pe care 
Fãcãtorul a rãbdat-o de la fãptura Sa. 
În aceastã zi nu se sãvârseste Liturghia 
pentru cã însusi Mielul lui Dumnezeu este 
jertfit acum; este vreme de post total, 
pentru cã Mirele s-a luat de la noi. (Matei 
IX, 15). Se fac numai ceasurile împãrãtesti 
care ne pun înainte nemãrginita smerenie a 
Domnului, Crucea cea dãtãtoare de viatã si 
credinta tâlharului. Seara sãvârsim Denia 
Prohodului Domnului, care este ultima 
treaptã a tânguirii pentru Hristos, înainte de Învierea Sa. Se înconjoarã de trei ori 
biserica cu Sfântul Epitaf – semn al celor trei zile petrecute în mormânt. 

“În mormânt, Viatã, pus ai fost, Hristoase, si s-au spãimântat ostirile îngeresti, 
smerirea Ta cea multã preamãrind”. (Starea întâi – Prohodul Domnului) 
Sâmbãta Mare 
În aceastã sfântã zi, prãznuim îngroparea dumnezeiascã a Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos si pogorârea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricãciune, a 
fost mutat spre viatã vesnicã. Iosif cel din Arimateea, coborând de pe cruce Sfântul 
trup al Domnului, l-a îngropat în mormânt nou, punând o piatrã mare la intrarea lui: 
“Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând prea curat trupul Tãu, cu giulgiu curat 
înfãsurându-l si cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus”. (Tropar) 
Cuvântul lui Dumnezeu a stat cu trupul în mormânt iar cu sufletul lui curat si 
dumnezeiesc Se pogoarã în iad. Sufletul a fost despãrtit prin moarte de trup si l-a dat 
în mâinile Tatãlui. Si-a dat si propriul Sãu sânge, pret de rãscumpãrare pentru noi. 
Trupul Domnului a suferit si despãrtirea sufletului de trup, dar nicidecum 
stricãciunea în întelesul unei putreziri a trupului. 
de Preot Sabin Voda (Alba-Iulia) 
Sursa: http://www.calauzaortodoxa.ro/ 

http://www.calauzaortodoxa.ro/
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Gand la teologia ascultarii 
 
 
Dumnezeu insusi 
ingenuncheaza in fata 
omului si il slujeste.           
De aceea se cade ca omul 
sa asculte de Dumnezeu.   
Si pentru ca omul sa nu se 
simta obligat c-ar trebui sa 
ii dea Domnului ascultare, 
Domnul “se ascunde”, 
descoperindu-i-se omului 
numai daca acesta vrea.    
Cu totii dam ascultare 
parintilor pentru ca ne slujesc si ne vor binele. Ascultarea fata de 
mama, de invatator, de sef, de preot, de episcop, etc. vine in chip 
firesc atunci cand toti acestia te slujesc. Potrivit Evangheliei lui 
Hristos mai-marii omului sunt, de fapt, slujitorii lui. Intre Persoanele 
Sfintei Treimi nu exista subordonare sau lingusire asa cum poate 
exista intre oameni. Fiul asculta de Tatal nu de frica sau pentru ca Fiul 
vrea sa se dea bine pe langa Tatal, ci pentru ca fundamentul legaturii 
treimice e iubirea absoluta. Ascultarea nu e o pretentie a lui 
Dumnezeu, ci e raspunsul firesc al omului la dragostea ce Dumnezeu 
ne-o ofera. Insa atunci cand  mai-marele iti pretinde ascultare e semn 
ca acesta vrea sa te supuna, sa-ti ingradeasca libertatea, iar reactia 
omului nu poate fi decat de revolta sau de lingusire. “Ascultarea” in 
sens teologic dispare pentru ca dispare din relatia umana iubirea si 
dorinta de a iubi, ea fiind inlocuita cu dorinta de stapanire oferita de 
gradul ierarhic. Teologia ascultarii trebuie recuperata incepand chiar 
din interiorul institutiilor bisericesti pentru ca a fost impusa la nivel 
functional-administrativ si rastalmacita pana la erezie.                         
In concluzie,“care va vrea sa fie intai intre voi, sa fie tuturor sluga. 
Caci Fiul Omului n-a venit sa I se slujeasca, ci ca El sa slujeasca.” 
(Marcu X, 43-45) Acesta este punctul ab initio al teologiei ascultarii! 
Daca acesta lipseste, atunci “ascultarea” devine, in fapt, silnicie!    

                                                                                                  p. didel 
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De ce zic Sfinții Părinți că atunci când păcătuim 
Îl răstignim pe Mântuitorul Iisus Hristos? 

 
Ați auzit probabil de când 
sunteți mădulare active în 

Biserica lui Hristos că unii 
sfinți spun în scrierile lor 

că „prin fiecare păcat al 
nostru Îl răstignim pe Domnul 

nostru Iisus Hristos”. (…) 
Mântuitorul Iisus Hristos a 

trăit acum aproape 2000 de 
ani și atunci a fost răstignit de 

oamenii contemporani cu El. 
După răstignire El a fost 

îngropat, apoi a înviat, și 
acum este în sânul Sfintei 

Treimi ca Dumnezeu și Om. 

Dacă eu acum fac un păcat, cum îl pot eu răstigni iarăși pe Hristos? El nu se mai află vizibil 
printre noi, nu-L mai afectează intrigile și răutățile noastre. Nu-L mai răstignește la propriu 
(fizic) nimeni. Nu-L mai prinde nimeni, nu-L mai biciuește nimeni, nu-L mai scuipă nimeni. 
Iisus Hristos este acum la adăpost de toate ura lumii împotriva Lui. Și când era pe pământ era 
la adăpost, adică era ferit, doar că de bună voie a acceptat să intre în tot acest cerc vicios al 
răutății și al morții. 
Ce credeți că s-ar întâmpla dacă, să presupunem, Mântuitorul Iisus Hristos ar veni astăzi iarăși 
pe pământ, la fel de smerit și blând ca prima dată, propovăduind Împărăția Cerurilor, 
vindecând și mângâind sufletele oamenilor? Ar suporta lumea aceasta vicleană în care trăim, 
Adevărul? Am suporta noi oamenii, care fugim doar după plăcere și bani, să ni se spună că 
greșim, că suntem egoiști, că i-am uitat pe săracii acesti lumi, că faptele noastre sunt pline de 
nedreptate? Ar suporta oare toți marii conducători ai statelor lumii să li se spună că L-au uitat 
pe Dumnezeu, că nu-și iubesc popoarele pe care le conduc, că sunt iubitori de putere și vor să 
stăpânească lumea prin tot felul de constrângeri? 
Am suporta noi oamenii să vină Hristos pe pământ astăzi și să ne spună că trăim într-o cultură 
a morții, așa cum spune Sf. Nicolae Velimirovici, că ne educăm copiii pentru a deveni egoiști și 
atei? Am suporta noi să ni se spună că toată economia aceasta de piață în care lucrăm are la 
bază doar fuga după bani în loc să aibă iubirea de oameni? 
Ar suporta mai marii acestei lumi să fie rușinați de Hristos prin fapte și cuvinte? 
Dacă mâine dimineață Mântuitorul ar veni iarăși între noi, milioane și sute de milioane de 
oameni s-ar apropia de El, și i s-ar închina, și ar înțelege ce minunată este iubirea lui 
Dumnezeu față de întreg pământul și ce urât este păcatul din noi? 
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Răspunsul este clar: dacă mâine ar veni Mântuitorul Hristos iarăși pe pământ, unii n-ar 
suporta mustrările Lui, n-ar suporta să vadă că oamenii Îl vor iubi mai mult pe Hristos decât 
pe ei, conducătorii satelor, orașelor, țărilor, marilor companii și a lumii întregi. Și 
nesuportând, Îi vor pune piedici. Nu-L vor lăsa să propovăduiască, vor încerca să-L denigreze 
prin mass-media prin tot felul de presupuse zvonuri,  Îl vor izola și încet încet vor încerca să-L 
elimine, să-L omoare. 
Cred că toți suntem deacord că dacă mâine ar veni iarăși Mântuitorul Iisus, în chip smerit, ca 
și prima oară, iarăși noi L-am răstigni. Este doar o presupunere pentru a ne ajuta să înțelegem 
mai departe argumentarea. Iisus Hristos a murit odată pentru totdeauna și a înviat odată 
pentru totdeauna, iar când va veni a doua oară va veni întru slavă, ca un Dumnezeu, judecând 
întreaga lume. 
Prin urmare motivul pentru care Iisus Hristos a fost răstignit acum aproape 2000 de ani și 
pentru care ar fi răstignit și astăzi este același: păcatele noastre. Oamenii n-ar suporta 
sfințenia lui Dumnezeu, n-ar suporta mustrările Lui, oamenii ar conștientiza imediat răutatea 
din ei și s-ar îngrozi, dar totuși unii n-ar vrea să-și schimbe viața. 
De fapt ce este în esență această răstignire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Este un refuz 
al lumii, al oamenilor de a-L primi pe Dumnezeu în viața lor. Este un refuz al oamenilor de a se 
schimba, un accept tacit de a rămâne în continuare în păcat.(...) 
Ce este păcatul?(...) Păcatul este un mod de a-i cere lui Dumnezeu să plece de la noi, să ne 
lase în pace, să nu mai impună reguli, să nu ne mai mustre prin conștiință, să nu ne mai ceară 
să fim buni, ci să ne lase să fim cum vrem noi. Noi cei de astăzi, când păcătuim, îl alungăm pe 
Dumnezeu, îi refuzăm prezența, îi negăm existența, îl răstignim ca și iudeii, îl băgăm în 
mormânt ca să uităm de El. (...) Păcatul meu Îl răstignește pe Hristos în fața oamenilor, în 
sensul că Îl elimină, Îl desconsideră, Îl tratează cu indiferență. 
Când eu păcătuiesc e ca și cum aș spune: „Ce porunci? Care Dumnezeu? Nu vezi că îi încalc 
poruncile și nu se întâmplă nimic. Nu e chiar așa cum spune Dumnezeu. Nu cred în toate 
poruncile Lui.” Este ca și cum ai lovi un polițist în uniformă în plină stradă. Lumea va fi mai 
mult scandalizată de curajul de a sfida autoritatea simbolizată de uniformă, decât de gestul 
de a lovi în sine. Când lovești un polițist în uniformă, de fapt, denigrez însuși statul care i-a 
dat autoritatea de a face ordine. Când astăzi statele lumii legalizează păcatele: avortul, 
contracepția, homosexualitatea, pornografia, divorțul, etc. de fapt ele sfidează autoritatea lui 
Dumnezeu, Cel care a definit limitele moralității în om. Când sfinții mucenici au fost schingiuți 
și chinuiți groaznic, torționarii vizau de fapt și eliminarea acestui Dumnezeu creștin, acestui 
Dumnezeu incomod. Iată cum păcatele noastre Îl răstignesc pe Mântuitorul Hristos, nu în 
sens propriu, cât în sens moral: a răstigni înseamnă a elimina pe Dumnezeu care mustră 
fărădelegea. Toți păcătuim. Toți îl răstignim pe Mântuitorul Iisus Hristos în fața aproapelui 
nostru. Paradoxal, răstignindu-L pe Cruce, Dumnezeu ne împacă cu El. Își deschide brațele și 
ne iartă. Dumnezeu  transforma orice rău în bine, răstignirea în Înviere, ura în iertare, războiul 
în pace, și vrajba în împăcare. „Dumnezeu permite răul în măsura în care poate scoate un bine 
mai mare din el.” (Părintele Paisie Aghioritul) 
 
 Sursa: www.ortodoxiatinerilor.com  Autor: Claudiu Balan 
 

http://www.ortodoxiatinerilor.com/
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PROGRAM 
 
Miercuri, 24 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Sfantul Maslu, Denie 
Joi, 25 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Denia celor 12 Evanghelii 
Vineri, 26 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Vecernia Scoaterii Sfantului Epitaf 
Vineri, 26 aprilie 2019, ora 7 p.m. – Prohodul Mantuitorului 
Sambata/Duminica, 27/28 aprilie 2019, ora 11:30 a.m.  

– Veniti de luati lumina! Canonul Pastilor, Dumnezeiasca Liturghie a Pastilor, 
Binecuvantarea prinoaselor, Traditionala ciocnire a oualor 
Luni, 29 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (a doua zi a Pastilor) 
Marti, 30 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie ( a treia zi a Pastilor) 
Vineri, 03 mai 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Izvorul Tamaduirii)  
Duminica, 05 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Tomii) 

                                                               Pomeniri de morti (Pastile Blajinilor) 
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