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Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase /Astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu. /
Răstignitu-m-am ieri, împreună cu Tine, / Însuți împreună mă preaslăveşte, Mântuitorule, / Întru Împărăția Ta.
Această numită și Sfântă Zi, Una a sâmbetelor, / Împărăteasă și Doamnă, / Al praznicilor Praznic, și
sărbătoare este a sărbătorilor./ Întru care binecuvântăm pe Hristos în veci. (din Canonul Învierii)

Hristos a Înviat !
“Sărbătoarea Învierii Domnului este inima de lumină şi foc sfânt a Bisericii în
general şi a Ortodoxiei în mod special. Această sărbătoare dă sens întregii existenţe.
De aceea în sinaxarul sărbătorii se spune că astăzi noi prăznuim trecerea de la fiinţă la
nefiinţă a Universului. Dar nu o trecere din robia unui teritoriu în libertatea altui teritoriu.
Nu este eliberarea din robia Egiptului şi intrarea în Pământul Făgăduinţei, ci este trecerea de la moarte la viaţă şi de pe
pământ la cer. Aceasta înseamnă sărbătoarea Paştelui creştin (…) Pentru creştini Paştele înseamnă trecere de la păcat
la sfinţenie, de la suferinţă la bucurie, de la viaţa stricăcioasă, coruptibilă din lumea aceasta, la Viaţa Veşnică,
nestricăcioasă. Hristos a biruit Moartea, a biruit Iadul şi ne-a deschis Lumina sau perspectiva Învierii. De aceea
Hristos Domnul este numit Paştele Nostru. Hristos însuşi este trecerea, Paştele nostru care s-a jertfit pentru noi. El ne
trece de la Moarte la Viaţă şi de pe Pământ la Cer. Toată istoria se îndreaptă spre înviere. Şi pentru cei care ştiu şi
pentru cei care nu ştiu. Şi pentru cei care cred şi pentru cei care nu cred. Toată umanitatea se îndreaptă spre învierea
universală. Universul întreg, cosmic, deşi pare – la ora actuală, dacă eşti ncredincios – ca o necropolă rotativă sau rotitoare,
în Hristos primeşte un sens nou. Pentru că actualul Univers fizic va intra în colaps, după cum se prevede şi din punct de
vedere ştiinţific. Şi aşteptăm un cer nou şi un pământ nou, în care moarte nu va mai fi, după cum ne spune Cartea
Apocalipsei, în capitolul 21. În aceste zile în care noi primim bucurie din bucuria lui Hristos, pace din pacea lui
Hristos, lumină din lumina lui Hristos cel răstignit şi înviat, să aducem în jurul nostru, să răspândim, să arătăm, să
oferim, să dăruim celor din jur pace şi bucurie, iubire milostivă şi să arătăm că viaţa noastră nu se termină la
mormânt, că moartea este doar o trecere.”
+ PF Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romȃne în noaptea Sf.Paşti 2018
Domnul slavei, Cel care s-a pogorât întru cele mai de jos ale pământului și a
sfărâmat porțile iadului, se arată biruitor și prealuminos din mormânt, dar nu
purtând stindardul biruinței singur ci înviind, ținând și întărind împreună cu Adam
și Eva tot neamul omenesc și întreaga creație în chipul acestora.
Evanghelia Învierii, a „sărbătorii comune a tuturor”, a preaputernicei Iubiri care a
zdrobit puterea morții, răsună astăzi într-o lume a nedreptății sociale, a falsificării
persoanei umane, într-o lume-Golgotă a refugiaților și a miilor de copii nevinovați. Ea anunță din străfunduri că,
înaintea lui Dumnezeu, viața oamenilor are o valoare supremă. Propovăduiește că patimile și întristările, crucea și
Golgota nu au ultimul cuvânt.
Nu este posibil să biruiască crucile asupra victimelor lor tragice. În Biserica Ortodoxă, Crucea se află în centrul
cinstirii, însă nu este ultima realitate, ceea ce determină punctul final al orientării vieții bisericești.
Înțelesul fundamental al Crucii este că reprezintă calea către Înviere, către deplinătatea credinței noastre. Pe această
bază, ortodocșii exclamă: „Iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea”.
Este caracteristic faptul că în Ortodoxie Slujba Sfintelor Pătimiri nu este depresivă, ci se referă la cruce și înviere,
de vreme ce Pătimirea se apropie și se trăiește prin intermediul Învierii, care este „izbăvitoare de întristare”.
Pentru conștiința ortodoxă, legătura de neschimbat între Cruce și Înviere este incompatibilă cu orice formă internă de
evadare la misticism sau la o cinstire autosuficientă, care de regulă sunt indiferente față de patimile și experiențele omului
în istorie. În epoca noastră, propovăduirea Crucii și Învierii se află în antiteză atât cu autodivinizarea lăudăroasă a
omului contemporan secularizat, rob al rațiunii, convins de omnipotența științei, egocentric și lipit de plăceri şi de
lucrurile efemere, a omului fără dorinţa veşniciei, precum şi cu dispariţia întregii iconomii divine întrupate şi a smintelii
Crucii, în numele transcendenţei absolute a lui Dumnezeu şi a decalajului dintre cer şi pământ.
Pe lângă toate acestea, noi, credincioşii ortodocşi, preacinstiţi fraţi şi iubiţi fii în Domnul, plini fiind de experienţa
Învierii purtătoare de strălucire, primind lumină din lumina cea neînserată, mulţumitori pentru toate, purtând pe
cele de sus, având deja arvuna şi asigurarea împlinirii eshatologice a dumnezeieştii iconomii, exclamăm în Biserică Hristos
a înviat!, rugându-ne ca Domnul care a pătimit, a fost îngropat şi a înviat să lumineze gândurile, inimile şi întreaga noastră
viaţă. Să ne îndrepteze paşii spre tot lucrul bun şi să întărească poporul Său întru mărturisirea Evangheliei Iubirii până la
marginea pământului (Fapte 1:8), spre slava numelui Său celui mai presus decât tot numele.
+ Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului
http://basilica.ro/

Despre roadele Învierii lui Hristos şi cel mai important dar – harul Sfântului Duh
Sf.Serafim Sobolev
În troparul „Hristos a înviat din morţi…” se vorbeşte despre biruinţa Domnului asupra morţii, prin slăvita Sa înviere. El
a primit ca moartea să se atingă de trupul lui cel sfânt şi să moară, dar în acelaşi timp, prin învierea Sa, să calce
moartea, dăruind neamului omenesc nemărginite binefaceri.
Primul rod este acela că preacuratul Lui trup, după înviere a devenit cu totul duhovnicesc. Domnul se arată
ucenicilor Săi prin uşile încuiate (Ioan 20,19-26). Dar, în acelaşi timp, trupul lui Hristos s-a proslăvit mai ales după înălţare,
când Domnul a stat cu trupul de-a dreapta Tatălui. Sf.Ioan Damaschin spune că trupul Lui Hristos, după înălţare, S-a
împărtăşit pentru totdeauna cu fericirea şi slava dumnezeiască; Lui i se închină îngerii şi-L proslăvesc. Faţa lui Hristos
strălucea ca soarele. Marele Apostol n-a putut suporta această slavă dumnezeiască şi a căzut ca mort la picioarele lui Hristos
(Apocalipsa 1,16-17). Mărturiseşte despre această slavă a lui Hristos şi arătarea Lui către Sfântul preacuvios Serafim, după
Liturghie, în Marea Joi. După această arătare, bineplăcutul lui Dumnezeu nu se putea clinti din loc, stând nemişcat două ore în
altar şi simţind în inima sa fericirea Raiului.
Dar este şi alt rod al învierii lui Hristos. Dacă în asemenea slavă petrece trupul în care s-a îmbrăcat Domnul, atunci şi
trupurile noastre, la unirea lor cu sufletele noastre în ziua învierii de obşte a morţilor, sunt chemate, în puterea învierii
lui Hristos, la o nespusă şi mare slavă dumnezeiască: Hristos s-a sculat din morţi, fiind începătura celor adormiţi (I
Corinteni 15,2). Nu se poate arăta prin cuvinte şi acea slavă sau fericire a Raiului, care se va deschide pentru noi, după
învierea morţilor şi după înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos.
Sf.Ioan Teologul, având în vedere slava şi fericirea noastră viitoare, la care suntem chemaţi de Dumnezeu, a spus:
„Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim că dacă El se va arăta la a doua venire
a Domnului, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este” (I Ioan 3,2). În aceste cuvinte apostolul
mărturiseşte că slava noastră viitoare, fericirea noastră viitoare acum nu pot fi cuprinse de mintea omenească. Mai mult,
la această contemplare, la această fericire şi slavă vor participa şi trupurile noastre înviate.
Dar este şi al treilea rod al învierii lui Hristos. Şi acum, încă în viaţa lor pământească, sfinţii se împărtăşesc de
slava viitoare. Această slavă binecuvântată pătrunde toată fiinţa lor şi chiar se oglindeşte în trupul lor. De aceea şi trupurile
sfinţilor se fac purtătoare de duh şi chiar nesocotesc legile fizice. Din viaţa Sfintei Maria Egipteanca, se vede că ea trecea
Iordanul, călcând pe apă ca şi pe uscat. Iar când se ruga pentru toată lumea, în prezenţa cuviosului Zosima, se ridica deasupra
pământului. Aşa se ridica şi se ruga în văzduh şi Sfântul Serafim de Sarov, înainte de a-l tămădui pe tânărul bolnav.
Însă cea mai uimitoare slavă a sfinţilor constă în aceea că erau pătrunşi de o lumină dumnezeiască, iar strălucirea
acesteia, nu arareori, era vizibilă oamenilor evlavioşi. Această lumină a plăcuţilor lui Dumnezeu izgonea departe demonii,
îi păzea de uneltirile vrăjmaşilor şi era vindecătoare şi îmbucurătoare pentru suferinzi.
Ce concluzie mântuitoare trebuie să tragem din tot ce am spus despre binefacerile învierii lui Hristos? Dacă trupul lui
Hristos, pentru totdeauna unit cu dumnezeirea Domnului nostru, este atât de proslăvit în ceruri şi stă de-a dreapta
Tatălui; dacă şi trupurile noastre sunt chemate de Dumnezeu la o nespusă slavă cerească şi la o mare fericire, după
unirea lor cu sufletele noastre după învierea cea de obşte o morţilor; dacă şi acum trupul în viaţă al sfinţilor, prin
Darul Sfântului Duh, se face atât de duhovnicesc şi proslăvit, atunci trebuie să ne păstrăm trupul nostru în toată
curăţia şi sfinţenia. Să ţinem minte întotdeauna cuvintele Apostolului Pavel din I Tesaloniceni: „Căci voia lui Dumnezeu
aceasta este: sfinţirea voastră ca să vă feriţi de desfrânare, ca să ştie fiecare dintre voi să-şi stăpânească vasul său în sfinţenie
şi cinste, nu în patima poftei”... . Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire” (I Tes. 4, 3-5,7).
Să ne ajute Domnul, pentru învierea Lui, să avem această neprihănire; şi ea va fi moştenirea noastră, dacă
întotdeauna ne vom călăuzi prin smerenie şi dragoste. Fie ca întotdeauna să se descopere în noi puterea învierii lui Hristos, în
toate binefacerile sale şi întotdeauna să se împlinească în viaţa noastră cuvintele lui Hristos: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5,48). Amin.
(ţinut în biserica rusă „Sf Nicolae” din Sofia, la 1/14 aprilie 1947)
https://doxologia.ro
Săptămâna luminată este săptămâna care urmează praznicului Învierii Domnului. În vechime, Botezul era săvârșit în noaptea de
Paști. Cei botezați erau numiți "luminați" și purtau haine albe în toată săptămâna de după Paști. După unii, de la purtarea hainelor albe, această
săptămâna a primit numele de Săptămâna Luminată. Dacă privim mai adânc, putem mărturisi că în această perioadă toate s-au umplut de lumina
sfântă a Învierii Domnului. Să ne amintim că în noaptea Sfintelor Paști, se sting în biserică toate luminile. Numai candela de pe Sfânta Masă din
Sfântul Altar rămâne aprinsă. Spațiul întunecos este chipul morții și al iadului în care a coborât Hristos cu sufletul Său. Candela aprinsă de pe Sfânta
Masă este sufletul viu și îndumnezeit al Mântuitorului coborât la iad. Preotul adresează chemarea "Veniți să primiți lumina!" tuturor, nu doar anumitor
persoane. Pe toți ne cheamă să facem trecerea de la întunericul morții, la lumina vieții veșnice. Iar această trecere este exprimată prin aprinderea tuturor
lumânărilor de la o singură lumânare. De aceea Biserica vestește de Sfintele Paști: "Acum toate s-au umplut de lumină: cerul și pământul și cele de
sub pământ". Iată de ce Biserica numește această săptămână ca fiind Săptămâna Luminată. Ea ne cheamă să purtăm în noi lumina Învierii lui
Hristos și în această lumină să ne îmbrățișăm unul pe altul și să zicem fraților, și celor ce ne urăsc pe noi.
www.crestinortodox.ro
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Programul săptămânii 8 aprilie 2018 – 15 aprilie 2018
0 – 3.30 - Liturghia Sfintelor Paşti - Pr.Dragoş
12 - 13
- “A doua Înviere” (Vecernia Paştilor) - Pr.Dragoş
08 - 12 - Sf.Liturghie (Paşte – Mărturia Sf.Ioan Botezătorul) – Pr.Ticu
08 - 12 - Uscarea Sf.Paşti şi Sf.Liturghie (Paşte – Drumul spre Emaus) - Pr.Dragoş
18 – 19 - Acatistul Sf.Calinic de la Cernica - Pr.Dragoş
08 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Calinic de la Cernica) – Pr.Dragoş
17 - 18 - Vecernia Izvorului Tămăduirii – Pr.Dragoş
08- 12
- Sf.Liturghie (Izvorul Tămăduirii) şi Sfinţirea Apei – Pr.Dragoş
17 – 18 - Acatistul Sf.Învieri – Pr.Dragoş
17 – 18 - Vecernia duminicii a II-a după Paşti – Pr.Ticu
08- 12
- Sf.Liturghie (Sf.Ap.Toma) – Pr.Ticu

