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"În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a 

intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a 

murit de mult. Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a 

înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria 

Magdalena şi Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus. Şi, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, 

mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a săptămânii, 

pe când răsărea soarele, au venit la mormânt; şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, 

ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând 

în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus 

Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru 

că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Şi, ieşind, au fugit de la mormânt, că 

erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau."                                (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8) 

Şi în timp ce Sfinţii Apostoli erau adunaţi în casa de frica iudeilor, iată că femeile 

mironosiţe care nu s-au depărtat nicio clipă de Hristos, merg către Sfântul Mormânt. 

S-a scris mult despre bărbăţia femeii, se vorbeşte mult despre puterea ei nevăzută, 

însă îngăduiţi-mi totuşi să mă exprim prin "bărbăţia frumuseţii ce izvorăşte din 

frumuseţea bărbăţiei" cu care şi-au învins teama prin dragoste şi firea prin credinţă. 

Dar pe mine ceea ce mă copleşeşte este felul în care Hristos poartă de grijă celor  

ce-L iubesc, căci deşi discutau între ele "cine ne va prăvăli noua piatra de la uşa 

mormântului?", iată că Mântuitorul până şi piatra de la mormânt a dat-o la o 

parte încât să nu existe niciun obstacol în a se convinge! "Dar, ridicându-şi ochii, 

au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au 

văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. 

Iar el le-a zis: nu va spăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit? Nu 

este aici. Iată locul unde a fost pus…" (Marcu 16, 3-6). 

Acum mormântul nu numai că este gol, dar este şi deschis! O intrare ce 

rămâne mereu deschisă tuturor celor ce vor să vadă pe Hristos, să se convingă 

că este viu, că merge în întâmpinarea apostolilor în Galilea, că nu ne va lăsa orfani. 

Înainte de venirea lui Iisus, de Cruce şi de Învierea Lui, noi ne aflam în mormânt! 

Dar, "pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea", din mijlocul nostru se ridică 

Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului şi dă la o parte piatră ce "era foarte mare", ce 

simbolizează greutatea şi mărimea păcatului ce ne despărţea de Dumnezeu 

Tatăl. Imposibil nouă să reuşim a o răsturna, a ieşi din întunericul necunoaşterii şi a 

ajunge la credinţa cea adevărată. 

Iar acum, prin deschiderea Uşilor Împărăteşti din Sfintele Biserici, avem 

mărturia deplină că Hristos a Înviat, că mormântul este gol şi dătător de viaţă, 

iar îngerul ne aştepta să-L căutăm pe Iisus Nazarineanul cel răstignit şi să ne îndrume 

să mergem să spunem lumii toate acestea ca bucuria noastră să fie deplină. 

Poate vom înţelege importanța credinţei prin cuvintele Pr. Galeriu, dar să şi urmăm 

îndemnului căci: "numai lumina harului credinţei dăruite de Dumnezeu prin Fiul 

Său, în Duhul Sfânt ne deschide ochiul duhovnicesc, să vedem, să contemplăm 

marea taină a existenţei: să ne împărtășim din cele văzute cu cele nevăzute; să ne 

îmbogățim mereu de la "cele pe care le ştim la cele pe care nu le ştim; de la 

binefacerile arătate la cele încă nearătate", luând mereu din plinătatea lui 

Dumnezeu-Cuvântul "har peste har" şi urcând “din slavă în slavă". Ştiind precum 

este scris de către Sf. Ap. Pavel, că: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi 

la inima omului nu s-a suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El" 

(1 Cor. 2, 9). 

Arhim. Siluan Vișan – www.crestinortodox.ro 

Este piatra de la ușa mormântul sau de la 

ușa inimilor voastre? De la mormânt sau 

din fața ochilor? Voi, ale căror inimii 

sunt zăvorâte, ai căror ochii sunt închiși, 

nu puteți vedea slava mormântului 

deschis. Turnați uleiul pe care l-ați adus, 

dacă vreți să vedeți slava, nu pe trupul 

Domnului, ci pe ochii inimilor voastre. 

Și atunci, prin lumina credinței, veți 

vedea ceea ce din lipsa credinței zace 

acum ascuns în întuneric (Apoc. 3, 18). 

Petru Hrisologul – www.doxologia.ro 

Îngerul a răsturnat piatra de la ușa 

mormântului nu ca să deschidă calea 

Domnului, ci ca să dovedească 

oamenilor ca El deja înviase. Cum 

pântecele fecioarei a fost închis, așa și 

mormântul a fost închis, totuși, El a 

venit în lume prin pântecele ei închis și a 

plecat din lume prin mormântul care era 

și el închis (deschiderea pântecelui la 

nașterea Sa este văzut ca o analogie a 

deschiderii mormântului la Învierea Sa - 

n.tr.). 

Beda Venerabilul - www.doxologia.ro 

De ce un tânăr (cf. Mc. 16, 5)? Cei 

morți, la înviere, după cum spune 

Apostolul, vor fi la măsura vârstei 

deplinătății lui Hristos (Efes. 4, 13), 

adică, la vremea tinereții, care nu mai 

are nevoie de nici o dezvoltare și care 

este liberă de orice slăbiciune, deplină în 

toate privințele, având plinătatea puterii. 

Sfântul Isidor de Sevilla - 

www.doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Programul săptămânii  16 mai  –  23 mai  2021 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Mironosiţelor) – Pr.Ticu 

 17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei –  Pr.Ticu 

Joi 17 - 18 - Vecernia şi acatistul Sf.Constantin şi Elena 

Vineri 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Constantin şi Elena ) – Pr.Ticu 

 17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –  Pr.Dragoş 

Sâmbătă 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi –  Pr.Ticu 

 17 – 18  - Vecernia Duminicii a 4-a după Paşti –  Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului Vitezda) –  Pr.Dragoş 

 17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Dragoş 

   Duminică, 16 mai – Sf.Cuv.Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei; 

                Vineri, 21 mai – Sf.Impăraţi Constantin şi Elena; 

  Sâmbătă, 22 mai – Sf.Mc.Vasilisc şi Marcel; Sf.Părinţi de la Sinodul II Ecumenic; 

                              Duminică, 23 mai – Sf.Mironosiţă Maria lui Cleopa. 
 

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază, omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima 

simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către Tine unele ca acestea: 

Iisuse, Cel ce ai intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre; 

Iisuse, Cel ce ai întâmpinat în cale pe ucenicii Tăi, întâmpină-ne și pe noi, pe calea acestei vieți, și ne mântuiește; 

Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele Tale, aprinde și inima noastra cea rece, spre dorirea de slava Ta; 

Iisuse, Cel ce Te-ai cunoscut întru frângerea pâinilor, dă-ne și noua a Te cunoaște în dumnezeiasca împărtășanie; 

Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor Tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl; 

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! 

                                                                                       Icosul 2 din Acatistul Învierii, acatist care se citeste până la Înălţare! 

      Imn al Invierii     
                   de Valeriu Gafencu 
 
     Va cheamă Domnul slavei la lumină, 
  Vă cheamă mucenicii-n veșnicii, 
  Fortificati biserica creștină 
  Cu pietre vii zidite-n temelii. 
 
  Să crească-n inimile voastre 
  Un om născut din nou armonios, 
  Pe sufletele voastre să se-mplante 
  Pecetea Domnului Iisus Hristos. 
   
 

Sfinţenia care zâmbeşte...  Monahul cu zâmbetul pe buze, cuviosul  Eumenie Saridakis (+23 mai 1999) 

           Creştinul este omul bucuriei, după cum foarte nimerit observă Stareţul Emilianos Simonopetritul: „Destinul creştinului 

este să fie bucuros". Un astfel de creştin, un adevărat om al lui Dumnezeu a fost şi strălucitorul Stareţ Eumenie Saridakis, sfântul 

surâzător, aşa cum l-au numit oamenii care au gustat roadele prezenţei sale pline de har. 

            Părintele Eumenie s-a născut în anul 1931 în Ethia Monofaţiei din Creta. A fost al optulea copil al unei familii sărace. 

Va deveni monah la vârsta de şaptesprezece ani. Ca monah va fi aspru încercat de boala leprei. In Spitalul de Boli Infecţioase, 

unde s-a vindecat,  a ales să rămână la slujirea fraţilor săi cei dispreţuiţi. Aici s-a întâmplat să cunoască  pe sfântul monah 

lepros Nichifor care, deşi era orb din pricina bolii sale, devenise un mare părinte duhovnicesc al multor creştini. De la sfântul 

Nichifor leprosul va învăţa foarte multe lucruri, dar cel mai mult despre dragostea şi bucuria lui Dumnezeu. Ultimii doi ani ai 

vieţii sale îi va petrece în Spitalul „Buna Vestire"' în calitate de bolnav. Pe 23 mai 1993 şi-a dat duhul în mâinile Domnului.  

Oamenii lui Dumnezeu sunt voioşi, au umor şi bunătate, zâmbesc şi, în general, lângă ei respiri liber şi optimist. Nu 

eşti sufocat cu „trebuie" sau „nu trebuie", nici nu eşti examinat şi evaluat prin legi şi canoane. Trăieşti cu respect pentru ceea ce 

eşti şi pentru ceea ce poţi să devii. In general nu te simţi constrâns lângă oamenii lui Dumnezeu. Feţele lor sunt luminoase şi 

bucuroase, fapt ce arată prezenţa Sfântului Duh în viaţa lor şi permite celor ce se apropie de ei să nădăjduiască.Un astfel de om şi 

de creştin a fost şi Cuviosul Stareţ Eumenie Saridakis. Oamenii care au trăit lângă el mărturisesc că: 

 „Bătrânul nostru râdea, râdea mult. Râdea cu noi oamenii şi ne transmitea bucuria lui. Râdea cu sfinţii, cu Doamna 

Născătoare de Dumnezeu, cu îngerii şi ne transmitea iarăşi bucuria sfinţilor, a Născătoarei de Dumnezeu şi a îngerilor. De 

aceea, când mergeam acolo, puteam să fim mâhniţi şi obosiţi sufleteşte, dar plecam de acolo... zburând.  Părintele Eumenie 

surâdea de multe ori şi în timpul slujbelor, poate şi în momentul în care citea Sfânta Evanghelie sau când tămâia icoana 

Născătoarei de Dumnezeu la «Ceea ce eşti mai cinstită...», sau în timpul Paracliselor...". 

Hramul istoric al Catedralei Patriarhale din Bucuresti 
      Unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult din țară 
închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena este Catedrala 
patriarhală din București, ctitorie a voievodului Țării 
Românești, Constantin Șerban Basarab (1654-1658), care 
a fost sfințită în 1658 de patriarhul Macarie al Antiohiei și 
al Întregului Orient, împreună cu mitropolitul Ștefan al Țării 
Românești și cu episcopii de Râmnic și de Buzău. 

In anul 2002, o delegație a Bisericii Ortodoxe din Cipru a 
dăruit vrednicului de pomenire patriarh Teoctist o raclă cu 
părticele din moaștele Sfinților Împărați Constantin și 
Elena, aduse de la Mănăstirea Kykkos. 

 

 

 

 
  Un clopot tainic miezul nopții bate 
  Și Iisus coboară pe pământ; 
  Din piepturile noastre-nsângerate 
  Răsună Imnul Învierii sfânt. 
 
  Veniți creștini, luați lumina 
  Cu sufletul smerit, purificat; 
  Veniți flămânzi, gustați din cină, 
  E nunta Fiului de Împărat. 

 


