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Hristos a Înviat !  
"În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit 

Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii 
văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, 
spunând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, 
vor fi ţinute. Însă Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi 
ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în 
semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi 
Toma era împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijlocul lor şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu 
degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns 
Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au 
crezut! Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să 
credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui."                    (Ioan 20, 19-31)                                                                                                            

Bucuria Sărbătorii este vie prin sentimentul trăit ce se revarsă în sufletele noastre… 
cu cât deschiderea către Dumnezeu este mai mare, cu atât sufletul se împărtăşeşte mai 
profund din această bucurie. Nu pentru că Harul se împărtăşeşte fiecăruia în mod diferit, ci 
pentru că de multe ori nu lăsăm loc în sufletele noastre pentru Dumnezeu. Iubind mai 
degrabă cele ale lumii, decât pe cele a lui Domnului. 

Relaţia cu El începe cu credinţa. “Credinţa este calea cea mai curată spre cunoaştere” 
spunea Sf. Nicolae Velimirovici, iar noi credem cuvântului Domnului căci trăit-am 
minunea renaşterii duhovniceşti, şi de aceea mărturisim acestea: pentru că bucuria devine 
glas, cuvântul capătă viaţă prin trăirea avută. 

Adesea gândeam, şi în ultimul timp din ce în ce mai mult - că într-adevăr viaţa este un 
drum al cunoaşterii, dar pe acest drum nu există sens invers, posibilitatea de a te 
întoarce. Nu, trebuie să mergi numai înainte. 

La prima vedere acest lucru înfricoşează sufletul, dar dacă vom cugeta puţin vom 
observa că aici este toată frumuseţea vieţii: în faptul că înaintezi continuu. Şi dacă-ţi pui ca 
destinaţie Hristos, atunci fiecare zi îţi este un pas mai aproape de El. Poate că o să 
spuneţi că nu este aşa, pentru că noi păcătuim şi astfel ne îndepărtăm de El… numai 
jumătate este adevărat: că păcătuim! În rest, ne apropiem… 

Tot acest “urcuş anevoios” (am pus în ghilimele pentru că nu sunt întru totul de acord cu 
expresia aceasta, dar voi scrie altădată) se aseamănă cu alpinistul ce se luptă cu muntele 
pentru a ajunge în vârful lui. Când în sfârşit a ajuns, nu se mai gândeşte la pericolele avute, 
sau la strâmtorile prin care a trecut, la pericolul la care a fost supus… ci se bucură de 
priveliştea pe care o are, sentimentul satisfacţiei îi cuprinde toată fiinţa. Bucuria întâlnirii 
este infinit mai mare decât sudoarea drumului parcurs! 

Noi creştinii - cu mic, cu mare - ar fi bine să “umblăm prin credinţă, nu prin vedere…” 
(2 Cor. 5,7). Credinţa deschide ochii sufletului, credinţa luminează mintea omului, 
credinţa dă putere trupului şi nu în ultimul rând: credinţa naşte iubirea! Nu poţi să 
iubeşti şi după aceea să crezi, întâi crezi şi după aceea iubeşti… 

Mulţi spun că omul se naşte şi moare. Eu cred că omul se naşte şi devine veşnic! Aici 
este însă şi marea responsabilitate a noastră a tuturor  - a Părinţilor şi părinţilor - că 
trebuie să conştientizăm că tot ceea ce facem acum pentru “copiii” noştri, îi va însoţi în 
veşnicia la care suntem cu toţii părtaşi. Hristos a venit în lume, a pătimit, şi S-a îngropat, şi-
a Înviat a treia zi ca nimeni să nu rămână necredincios… ci toţi să credem în Tatăl, prin 
Fiul, cu Duhul Sfânt… părtaşi luminii Învierii!       Arhim. Siluan Visan - www.crestinortodox.ro 

    Îngerul şi mironosiţele 
 

Pe cine-l caut'acuma'n grădină 
Cu vasele de mir umplute? 
De lacrimi inima li-i plină... 
Zoreşte ziua nouă. Îi răcoare, 

 

Dar cerul se înseninează 
În ciripituri cântătoare. 
De ce Îl caută aicea pe Hristos? 
De ce-a venit aicea ca să-l plângă? 

 

Pe piatr'un înger luminos... 
El şade-n haine albe, strălucite... 
Vestind cerească bucurie 
Mironosiţelor scârbite: 

 

"Hristos a înviat! Şi nu vă mai 
mâhniţi 

Şi nu-l mai plângeţi ca pe un mort 
Căutându-l între cei muriţi! 
A iadului putere-i biruită, 

 

Zadarnică îi răutatea: 
De-acuma lumea-i izbăvită. 
Întunecimea în lumină piere, 
Mărirea ei i s-a surpat 

 

Şi fug vrăjmaşii de durere. 
Grăbiţi-vă cu veşti de veselie 
Şi spuneţi veștile-n Sion: 
"Hristos e viu și'n veci învie!" 

 

Dorm florile. Grădina moartă tace, 
Iar primprejur-albastre umbre, 
Nisip, zori aurii - şi pace. 

 

Alexe Mateevici   -  www.crestinortodox.ro 
 

  „Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute.”  (Evrei 11, 1) 



 
 
 

Programul săptămânii  8 mai – 15 mai 2016 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică         8   mai   8  - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Apostol Toma) – Pr.Ticu 
Luni                 9   mai   17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 
Marţi             10   mai  -  Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri        11   mai       9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 
Joi                  12   mai   
Vineri            13   mai    9 - 11 - Taina Sf.MASLU  
Vineri            13   mai   17 – 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 
Sâmbătă        14   mai      8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 
Sâmbătă        14   mai      17 – 18 -  Vecernia Duminicii a III-a după Paşti – Pr.Ticu 
Duminică       15   mai     8  - 12 - Sf.Liturghie (a Mironosiţelor) – Pr.Ticu 

                                                        8 mai – Sf.Cuv.Arsenie cel Mare             Pildă de luare aminte la vorbele duhovnicului 
                               Odată avva Arsenie a zis către avva Alexandru: după ce vei despica smicelele tale, vino să guști cu mine, iar  
                             de vor veni străinii, mănâncă cu ei. Ori, avva Alexandru lucra constant și cu luare aminte. Și sosind ceasul, încă  
                             mai avea smicele și voind să păzească cuvântul bătrânului, a stat să sfârșească smicelele. Deci, văzând avva  
                             Arsenie că a zăbovit, a luat gustarea, socotind că a avut străini. Iar avva Alexandru, târziu, după ce a terminat, s- 
                             a dus. Și i-a zis lui bătrânul: „Ai avut străini?” Iar acela a răspuns: „Nu!” Şi i-a zis lui iarăși: „Dar cum nu ai  

                             venit?” Iar el a zis: „Pentru că mi-ai spus, că după ce voi despica smicelele să vin. De aceea păzind cuvântul 

tău, n-am venit, fiindcă nu terminasem.” Și s-a minunat bătrânul de ascultarea lui și i-a zis: „Mai de dimineață să dezlegi (postul 

de fiecare zi), așa încât și pravila să ți-o faci și apa să ți-o bei. Iar de nu, degrabă are să se îmbolnăvească trupul tău”.  (Patericul ) 
 

                                            8 mai - Cinstita mutare a Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, cel ce  
                                        s-a rezemat pe pieptul Mântuitorului la Cina cea de Taină, se prăznuieşte pe 26 septembrie. In ziua  
                                       de 8 mai se cinsteşte numai pomenirea prafului tămăduitor, care cu minune iese în fiecare an din  
                                       mormântul lui, în această zi şi pe care creştinii cei de acolo îl numesc mană. Sf.Ioan, trăind mai mult  
                                       de o sută de ani şi ostenindu-se în bunăvestirea lui Hristos, a ieşit împreună cu şapte ucenici ai săi din  
                                       cetatea Efesului şi le-a poruncit să-i sape un mormânt în chipul Crucii şi într-însul să fie îngropat de  
                                       viu. Auzind fraţii din cetate de aceasta, au mers şi au săpat mormântul lui, dar n-au aflat trupul 

apostolului şi s-au întors, plângându-l mult. După aceea, mergeau adeseori la mormântul lui şi acolo îşi săvârşeau rugăciunile către 
Dumnezeu, chemând în ajutor şi spre mijlocire pe Sf.Ioan. Apoi a început în fiecare an, în această lună şi zi, a ieşi din 
mormântul lui un praf subţire făcător de minuni, pe care credincioşii luându-1, tămăduiau neputinţele şi patimile ce erau în 
popor. Pentru aceea s-a aşezat  şi într-această zi, să-l lăudăm şi să-l fericim pe acest plăcut al lui Dumnezeu, care mai mult decât 
alţii a fost iubit lui Dumnezeu.       www.doxologia.ro 

În insula Patmos, la jumătatea drumului de la portul Skala către Hora (Capitala insulei) se găseşte peştera Apocalisei, locul 
unde, în secolul I, se auzea glasul lui Dumnezeu, care îi insufla Evanghelistului Ioan, surghiunit pe insulă împreună cu ucenicul 
său, Sf.Prohor, textul Apocalipsei. Înăuntrul peşterii stânca s-a crăpat şi din ea, prin trei crăpături mai mici, care simbolizează 
Sf.Treime, Dumnezeu îi vorbea Sfântului Ioan.                                                                                                    www.doxologia.ro 

 

                    10 mai – Sf.Ap.Simon Zilotul - Acesta este Simon, care se numeşte şi Natanael, cel ce a fost mire la nunta cea  
                din Cana, unde a fost chemat Hristos cu ucenicii Săi şi a prefăcut apa în vin. Deci văzând Simon minunea aceasta a  
                lăsat mireasa, nunta şi casa, şi a urmat după Hristos,  Mirele sufletelor celor curate. A fost cu apostolii în foişor,  
                când s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, şi umplându-se de Acesta şi înconjurând mai tot pământul, a  
                ars toată înşelăciunea mulţimii zeilor, şi trecând prin toată Mauritania şi prin Africa a propovăduit pe Hristos. Şi după  
                aceea mergând în Britania, şi luminând pe mulţi cu cuvântul Evangheliei, a fost răstignit şi îngropat acolo; şi precum 

a avut râvnă fierbinte spre Atotţiitorul Dumnezeu, a dobândit şi numele după chipurile şi obiceiurile sale. www.calendar-ortodox.ro 

                         9 mai – Sf.Prooroc Isaia - al cărui nume se tâlcuieşte “Mântuirea lui Dumnezeu”, este unul din cei patru mari  
                    prooroci ai Vechiului Testament alături de Ieremia, Iezechiel si Daniel. Originar din cetatea Ierusalimului a trăit in  
                    secolul 8 î.Hr. şi se trăgea din seminţia regilor iudei.A fost vrednic să vadă pe Domnul Savaot aşezat pe tronul  
                    slavei celei cereşti, înconjurat de serafimii cei cu şase aripi care cântau  neîncetat : „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este  

                    Domnul Savaot; plin este cerul şi pământul de slava Ta” (Isaia 6 : 3). În Săptămâna Luminată, de Învierea lui  
                    Hristos Domnul, Isaia îşi relevă specificitatea de profet al luminii Învierii: „Morţii Tăi vor trăi şi trupurile lor                  

vor învia! Deşteptaţi-vă, cântaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în pulbere! Căci roua Ta este rouă de lumină şi din sânul 

pământului umbrele vor învia“ (26, 19). Isaia a fost cel care a afirmat cuvintele pe care Biserica le-a cântat în serile de Denie: 
„Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste 

voi“ (9, 1). Şi tot el anunţa intrarea plină de lumină, dar şi de smerenie a lui Hristos în Ierusalim: „Luminează-te, luminează-

te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a răsărit!“ (60, 1). 
Dar profetul lui Hristos  Răstignit, al Robului lui Dumnezeu , este şi profetul Învierii Lui, al vieţii noastre în lumina 

binecuvântării divine. De aceea Biserica ne cheamă astăzi nu doar la o simplă lectură a cărţii Isaia, ci şi la împărtăşirea de lumina 
înţelepciunii dumnezeieşti, prin cuvintele revelate ale profetului, lansând îndemnul veşniciei: “Veniţi să umblăm în lumina 

Domnului!“ (2, 5).                                                                                                                                      www.calendar-ortodox.ro 

 

 




