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L

a sfârșitul ce lor patruze ci de zile ale Po stului Mare , Sfânta
Bise rică p ome nește e ve nime nte le ultime lor zile ale vieții
pământești a Domnului no stru Iisus Hristo s, c are au dus la

împlinire a scopului Întrupării S ale .
Domnul le spusese dinainte Apostolilor că va fi ucis și că va învia, dar

aceștia nu au înțeles pe deplin cuvintele Lui; credeau că
Iisus era Hristos, Mesia cel făgăduit, dar încă nu pricepeau
cum va împlini toate proorociile care vorbeau despre El și
cum Își va împlini planul Său dumnezeiesc. După Învierea
și Înălțarea la cer a Domnului și după ce Duhul Sfânt S -a
pogorât peste ucenici,
acestora li s-au luminat mințile pentru a
înțelege și a propovădui Evanghelia.
Mântuitorul nostru este piatra din
capul unghiului a Bisericii și unește
Vechiul Testament cu cel Nou. Biserica
a existat încă de la zidirea îngerilor și
a omului. Când Adam și Eva, strămoșii
noștri ai tuturor, s-au îndepărtat de
Dumnezeu prin neascultare, au fost
scoși în afara porților Raiului, iar
omenirea s-a făcut moștenitoare a
morții.
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La ieșirea din viața pământească, sufletele oamenilor nu puteau pătrunde
în Rai; după moarte, până și sufletele celor drepți, ale patriarhilor, profeților
și ale tuturor bărbaților și femeilor care crezuseră în Dumnezeu și Îl iubiseră
trebuiau să aștepte în Iad. Porțile Raiului nu aveau să se redeschidă decât
după venirea lui Mesia. În Vechiul Testament se găsesc istoria poporului lui
Dumnezeu și profețiile despre Mesia cel făgăduit.
Multe dintre e ve nime nte le p e tre cute în Săptămân a Mare sunt p ove stite
s au profețite în N oul Te stame nt . Ace ste e ve nime nte sunt oglindite în
slujb e le Sfinte i Bise rici Orto doxe , prin c are primim bun ave stire a nădejdii
și a ie rtării și prin c are ni se arată biruința Mântuitorului asupra păc atului
și a morții . Când ce le patruze ci de zile ale Po stului Mare se apropie de
sfârșit, ave m două zile de sărbătoare c are preînchipuie victoria fin ală a
Învie rii .
Prima dintre acestea este Învierea lui Lazăr, prietenul Domnului. Surorile
Marta și Maria trăiau împreună cu fratele lor, Lazăr, în Betania, la mică
distanță de Ierusalim. Cei trei Îl găzduiseră adesea pe Mântuitorul, iar El îi
îndrăgea din toată inima. Odată, pe când Domnul se afla în apropierea satului
lor, Lazăr s-a îmbolnăvit. Când I s-a spus despre suferința lui Lazăr, Iisus
a spus: „Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu,
pentru ca prin ea să Se slăvească Fiul lui Dumnezeu“ (Ioan 11, 4). Pe când
a ajuns în Betania, Lazăr era mort de patru zile. Domnul le -a mângâiat pe
Marta și pe Maria, a vărsat lacrimi pentru prietenul Său, iar apoi a întrebat:
„Unde l-aţi pus?“
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Fiind dus la mormânt,
a poruncit ca piatra să
fie dată la o parte și,
după ce S -a rugat, a
strigat: „Lazăre, vino
afară!“. Lazăr a ieșit din
mormânt, înfășurat încă
în giulgiuri, și toți cei
care stăteau împrejur au
căzut în mare uimire.
În cetatea Ierusalimului, aflată în apropiere, se strânsese multă lume
venită pentru a sărbători Paștile, iar vestea despre această nemaiauzită
minune s-a răspândit curând printre oameni.
Troparul Sâmbetei lui Lazăr este acesta: „Învierea cea de obşte mai
înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase
Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând,
Ţie, Biruitorului morţii, strigăm: Osana Celui dintru înălţime! Bine eşti
cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului”.
Același tropar este cântat a doua zi, atunci când Sfânta Biserică
sărbătorește Intrarea Domnului în Ierusalim. Domnul a venit plin de
smerenie, șezând pe un asin tânăr, un animal umil. Când cei din Ierusalim
au auzit de venirea Lui, s-au grăbit să Îl întâmpine cu bucurie, fiindcă mulți
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dintre ei aflaseră de minunea învierii lui Lazăr. Oamenii au acoperit drumul
pe care avea să treacă cu frunze de finic, ramuri înverzite și cu propriile lor
veșminte, strigând „Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului,
ÎÎmpăratul
m p ă r a t u l llui
u i IIsrael!“
s r a e l ! “ ((Ioan
Ioan 1
12,
2, 1
13).
3).

Mulțimea L-a întâmpinat pe Domnul ca pe Împăratul ei și tot astfel Sfânta
Biserică sărbătorește cu mare bucurie acest eveniment care prevestește și
simbolizează A Doua Sa Venire. În această duminică se sfințesc ramuri de
finic și de alți pomi, pe care credincioșii le țin în mâini în timpul slujbelor,
întâmpinându-L pe Împăratul tuturor. Intrarea în Ierusalim a fost proorocită și
în Vechiul Testament de către profetul Zaharia (9, 9): „Bucură-te foarte, tu, fiica
Sionului, rosteşte -te -n strigare, tu, fiica Ierusalimului: Iată, Împăratul tău vine
la tine drept şi El Însuşi Mântuitor, blând şi călare pe asin şi pe mânz tânăr”.
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P

ome nire a P atimilor mântuitoare ale lui Hristo s și a noilor
P aști duhovnicești e ste aproap e . Pe măsură ce ne apropie m
de zile le sole mne ale Săptămânii patimilor ne rugăm și ve de m

tain a mântuirii de sfășurându - se în ainte a o chilor noștri . Me sia a intrat în
Ie rus alim, fiind pro slăvit de ce i c are Îl iub e au, d ar în ce tate Îl aște ptau
și p otrivnicii Săi . Atunci, c a și acum, Domnul și Mântuitorul no stru a

fo st și e ste întâmpin at cu bucurie în inimi de către ce i c are dore sc să
Îl cunoască și să Îi prime ască ade vărul și drago ste a, însă a fo st și e ste
re spins de ace ia ale căror inimi sunt învârtoșate de mândrie și de faptul
că nu vor să audă Ade vărul lui Dumne ze u . Contrastul dintre bine și rău
e ste foarte e vide nt în P atimile Mântuitorului . Domnul ne arată limp e de
cum răul e ste biruit prin sme re nie , răbd are , ie rtare și iubire ; El sufe ră
p e ntru noi și ne arată cum să ne purtăm sufe rințe le , S e ridică împ otriva
ultimului no stru dușman, c are e ste moarte a, p e ntru a ne d a d arul Vieții
Veșnice alături de El .
În primele zile ale Săptămânii Mari ascultăm ultimele învățături și sfaturi
ale Mântuitorului, precum și descoperiri privind A Doua Sa Venire. Începând
cu seara zilei de duminică, Sfânta Biserică săvârșește utreniile numite Deniile
Mirelui. Oficiate în trei seri consecutive, aceste slujbe aseamănă Împărăția lui
Dumnezeu unei nunți și Îl înfățișează pe Hristos ca Mirele dumnezeiesc al
Bisericii.

5

Icoana Mântuitorului
cunoscută ca Hristos Pătimitorul
este purtată în procesiune și
așezată în mijlocul bisericii.
Privind la chipul adâncii Sale
smerenii, simțim străpungerea
inimii care poate da naștere
adevăratei pocăințe. Unul
dintre imnele cântate acum este
„Cămara Ta, Mântuitorule, o văd
împodobită, și îmbrăcăminte
nu am ca să intru într-însa,
luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește!”.
În Sfânta și Marea Luni pericopa evanghelică ne povestește despre
smochinul care a fost blestemat și s-a uscat atunci când Domnului i-a
spus: „Rod să nu mai porţi în veac!” (Matei 21, 19). Aceasta ne învață
despre puterea și autoritatea dumnezeiască a lui Iisus și ne descoperă
e z e u llee --o
o fface
ace
Judecata pe care Dumnezeu
celor necredincioși. Smochinul
o chinul
este de asemenea un simbol
mb ol
al poporului lui Israel care
a re
nu L-a recunoscut pe
Hristos și nu a primit
învățătura Sa.
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Tot în Sfânta și Marea
Luni este pomenit Iosif, unul
dintre Patriarhi, fiul mult-iubit
al lui Iacov. Iosif a fost un
om virtuos, de o excepțională
curățenie, care a fost trădat
de frații lui, vândut în robie
și acuzat pe nedrept; în cele
din urmă însă i-a fost oferită
stăpânirea asupra țării în care
fusese rob. Este considerat ca
un prototip, ca o imagine a lui
Hristos prefigurat în Vechiul
Testament.
În Sfânta și Mare a Marți Îl găsim p e Mântuitorul no stru învățând în
Te mplu și răspunzând la între bările cărturarilor și farise ilor c are înce rc au
să Îl facă să spună ce va p e ntru c are L- ar fi putut acuz a . Evanghe lia
Utre nie i se re fe ră la între b are a de spre tributul cuve nit: „Ce păre re ai, se
cuvine să dăm d ajdie ce z arului, s au nu? Dar Iisus, cuno scându - le vicleşugul,
le - a răspuns: «De ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?»” (M atei 22, 17-18). Iisus le - a
price put înșe lăciune a și le - a răspuns cu înțe le pciune : „ Daţi - i d ar ce z arului
ce le ce sunt ale ce z arului şi lui Dumne ze u ce le ce sunt ale lui Dumne ze u!”
(M atei 22, 21).
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În Evanghelia citită mai apoi, la vecernia Liturghiei Darurilor Mai Înainte
Sfințite ascultăm învățătura Mântuitorului despre A Doua Sa Venire și despre
Judecata de Apoi. Auzim și parabolele celor zece fecioare și a talanților.
Mântuitorul tălmăcește cum se va desfășura judecata, spunând: „Iar când va
veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea
pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna în faţa Lui toate neamurile şi-i va
despărţi pe unii de alţii precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune
oile de -a dreapta Sa, iar caprele de -a stânga. Atunci Împăratul va zice celor
din dreapta Sa: «Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia
cea pregătită vouă de la întemeierea lumii»” (Matei 22, 31-34). Acestea sunt
cuvintele rostite în acea zi de Mântuitorul în Ierusalim, cuvinte care ne învață
că ar trebui să fim pregătiți nu doar pentru A Doua Venire a lui Hristos ci și
pentru sfârșitul vieții noastre.
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Parabola fecioarelor înțelepte ne învață să ne străduim să avem mereu
uleiul harului în candelele noastre. Parabola talanților ne învață să folosim
talantul harului dăruit nouă de Dumnezeu pentru a face lucrurile bine
plăcute Lui, căci atunci când vom sta în fața scaunului judecății Domnului ni
se va cere socoteală pentru faptele noastre.
Condacul Sfintei și Marii Marți se încheie cu următoarele cuvinte:
„talantul cel dat ţie cu iubire de osteneală lucrează-l, ticăloase, priveghind şi
strigând; ca să nu rămânem afară din cămara lui Hristos”.
În Sfânta și Marea Miercuri Biserica
pomenește pocăința femeii păcătoase care
a spălat picioarele Mântuitorului nostru
cu lacrimile sale și a turnat mir pe ele,
căutând și primind de la Dânsul iertarea
păcatelor sale.

Rugăciunea ei este oglindită într-o cântare plină de căință, care se
cântă în această zi: „Cine va cerceta mulțimea păcatelor mele şi adâncurile
judecăţilor Tale, Mântuitorule de suflete, Izbăvitorul meu? Să nu mă treci cu
vederea pe mine, roaba Ta, Cel Ce ai nemăsurată milă”.
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Pe de altă parte, în această zi auzim și de trădarea lui Iuda care a
făcut un târg cu cei din sinedriu și a primit să Îl vândă pe Mântuitorul
pentru treizeci de arginți. Mai apoi, după ce își dusese trădarea la bun
sfârșit, a deznădăjduit și și-a pus capăt zilelor fără să se pocăiască. Pentru
că vânzarea lui Iuda s-a săvârșit miercurea, Sfânta Biserică a rânduit ca
credincioșii să postească în fiecare zi de miercuri, așa cum vinerea postesc
pomenind răstignirea Domnului. Acest post ne amintește să luptăm împotriva
păcatului prin care Îl trădăm pe Mântuitorul și mai cu seamă împotriva
ispitelor lăcomiei, a iubirii de arginți, fățărniciei și lepădării de Hristos.
Cu toate acestea, postul zilei de miercuri ne amintește și că odată ce am
căzut în păcat nu trebuie să deznădăjduim cu niciun chip de iubirea și mila
lui Dumnezeu. Adevărata pocăință, pe care a arătat-o femeia care a plâns
la picioarele Mântuitorului, ne va izbăvi de povara păcatului și va îngădui
sufletului să se bucure din nou de iubirea lui Dumnezeu.
În seara Sfintei și Marii Miercuri se oficiază de obicei Taina Sfântului
Maslu; această slujbă se face pentru vindecarea durerilor sufletești și trupești
ale credincioșilor prin ungerea cu untdelemnul sfințit. Deoarece bolile
sufletului și cele ale trupului nostru sunt strâns legate între ele, prin Taina
Sfântului Maslu se cere de la Hristos iertare și vindecare, pentru ca să putem
fi împăcați din nou cu El.
În Sfânta și Marea Joi se oficiază Dumnezeiasca Liturghie, pomenind Cina
cea de Taină la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Împărtășanii. În acea
perioadă a anului la Ierusalim evreii celebrau sărbătoarea Paștilor potrivit
Legii lui Moise. Domnul nostru Iisus Hristos Și-a adunat ucenicii pentru a
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mânca împreună ultima Lui masă de Paști în seara de dinaintea sărbătorii,
fiindcă El Însuși avea să fie jertfit a doua zi, tocmai la ceasul când, potrivit
Legii, mielul de Paști era sacrificat.
În timpul mesei de Paști, Mântuitorul a luat pâine și vin și le -a
preschimbat tainic în Trupul și Sângele Său. Le -a dat apostolilor zicând
„«Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu». Şi luând paharul şi mulţumind, le -a

dat, zicând: «Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei
Noi, carele pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor»” (Matei 26, 26-28).
Aceasta este Taina Sfintei Euharistii care se săvârșește în fiecare
Dumnezeiască Liturghie a Sfintei Biserici, astfel că și noi putem primi
prea-scumpul Său Trup și Sânge.
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Pericopa evanghelică a acestei zile povestește cum Mântuitorul a spălat
picioarele apostolilor și cum i-a învățat pe aceștia să facă la fel: „Deci dacă
Eu, Domnul şi Învăţătorul,
v-am spălat vouă picioarele, şi
voi sunteţi datori să vă spălaţi
picioarele unii altora” (Ioan 13,
14). Iisus a arătat prin aceasta
adevărata cale a dragostei și a
smereniei și ne -a îndemnat să
imităm acest gest, slujindu-ne
unii pe alții.
Domnul le -a proorocit
atunci apostolilor că Îl vor
părăsi: „În această noapte, voi toţi vă veţi poticni întru Mine, că scris este:
Bate -voi păstorul şi se vor risipi oile turmei” (Matei 26, 31). Hristos i-a spus
lui Petru că înainte de cântatul cocoșului se va lepăda de El de trei ori și le -a
descoperit ucenicilor că printre ei se află cel care Îl va vinde.
După plecarea lui Iuda, Domnul i-a învățat pe apostoli despre preaslăvirea
Fiului Omului și despre Mângâietorul pe Care Tatăl avea să Îl trimită. Le -a
vorbit despre cele ce urmau să se petreacă, încurajându-i să creadă și să nu
se tulbure cu inima. Hristos Și-a încheiat cuvântarea cu o rugăciune către
Dumnezeu Tatăl pentru unitatea și sfințirea celor care vor crede în adevărul
pe care El l-a descoperit.
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Iisus a trecut apoi cu ucenicii peste Pârâul Cedrilor și a intrat în grădina
Ghetsimani, unde S -a îndepărtat de apostoli și a început să Se roage
fierbinte. Știind ce avea să vină, Mântuitorul Și-a arătat umanitatea cerându-I
lui Dumnezeu Tatăl să ia de la El paharul acesta, adăugând cu desăvârșită
supunere: „Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă!” (Luca 22, 42).

Mântuitorul S -a rugat cu zbucium adânc, iar „sudoarea Lui s-a făcut ca
nişte picături de sânge ce cădeau pe pământ” (Luca 22, 44). După supunerea
desăvârșită în fața voii dumnezeiești, Domnul S -a ridicat și S -a întors la
apostoli, pe care i-a găsit dormind. Trezindu-i, i-a îndemnat: „Privegheaţi şi
vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită” (Matei 26, 41).
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Utrenia Sfintei și Marii Vineri este Denia celor Douăsprezece Evanghelii
care povestesc Sfintele Patimi ale Domnului, Răstignirea, Moartea și
Îngroparea. Începând cu Evanghelia după Ioan, care amintește de rugăciunea
și învățăturile date de Domnul după Cina cea de Taină, Îl urmăm pe
Hristos prin scrierile celorlalți evangheliști după ce a fost prins în grădina
Ghetsimani. Auzim cum Petru, urmându-L de departe, a fost întrebat de trei
ori dacă este și el unul dintre
n t r e ucenicii
u c e n i c i i lui
l u i Iisus.
I i s u s . După
După
ce Petru a negat că L-ar ccunoaște
pee D
Domnul
unoaște p
omnul
cocoșul a cântat întocmaii ccum
proorocise
um p
ro o ro c i s e
Mântuitorul, iar Petru,
văzându-și păcatul, s-a
pocăit vărsând lacrimi
amare.
În acest timp,
Domnul a fost dus în
fața arhiereilor Caiafa
ului.
și Anna și în fața sinedriului.
u aadevărat
devărat
Întrebat fiind dacă era cu
Hristos, Domnul a grăit adevărul: „Tu ai zis. Dar vă mai spun Eu vouă: De
acum Îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând de -a dreapta Puterii şi venind
pe norii cerului“ (Matei 26, 64). Neputând să audă acest adevăr, sinedriul
L-a declarat vinovat pe Domnul tuturor și L-a condamnat la moarte pentru
presupusa blasfemie. L-au ocărât și L-au lovit, apoi L-au legat și L-au dus la
guvernatorul Ponțiu Pilat.
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Înaintea lui Pilat,
Mântuitorul a stat
în tăcere, împlinind
proorocia care
spune: „Din pricina
chinului El nu-Şi
deschide gura; ca o
oaie la-njunghiere
S -a adus şi ca un
miel fără de glas
în faţa celui ce -l
tunde, aşa El nu-Şi
deschide gura”
(Isaia 53, 7).
Găsindu-L nevinovat, Pilat a vrut să Îl elibereze pe Iisus, după cum
era obiceiul la evrei ca în ziua praznicului să fie eliberat un prizonier. Dar
mulțimea a strigat ca Baraba să fie eliberat și a cerut răstignirea lui Mesia pe
Care nu Îl puteau primi, neavând nici ochi de văzut, nici urechi de auzit. Iisus
a primit de la soldați lovituri, batjocuri, bice și o coroană de spini, împlinind
vechea profeție: „Îi era chipul nevrednic de cinstire şi mai prejos decât acela
al fiilor oamenilor. El păcatele noastre le poartă şi pentru noi rabdă durere…
El însă pentru păcatele noastre a fost rănit şi pentru fărădelegile noastre a
pătimit” (Isaia 53, 3-5).
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În cele d
din
in u
urmă,
rmă, M
Mântuitorul
ântuitorul a
fost dus afară
a r ă din
d i n ccetate
etate
spre Golgota.
ta. U
Un
n
om ce stătea
e a îîn
n
preajmă, Simon
mon
din Cirene,
a fost silit
să Îi ducă
crucea.
Ajungând p
pee
Golgota, Domnul
omnul
Slavei a fost
pee ccruce,
s t țțintuit
intuit p
ruce,
iar deasupra i-a fost pus un însemn: „AC E STA E STE II S U S, ÎM PĂRATU L
IU D E I LO R”. De -a dreapta și de -a stânga Sa au fost răstigniți doi tâlhari:
unul dintre ei Îl ponegrea, pe când celălalt, cel din dreapta, s-a pocăit și I-a
cerut Domnului să îl pomenească în Împărăția Sa. Mântuitorul l-a iertat, așa
cum i-a iertat pe toți aceia care L-au chinuit. Domnul i-a spus aceste cuvinte
mângâietoare tâlharului pocăit: „Adevăr îţi spun Eu ţie: astăzi vei fi cu Mine
în Rai!“ (Luca 23, 43).
Sufe rințe le Domnului fuse se ră profețite în Ps almul 21, 16-18:
„adun are a ce lor vicle ni m - a împre surat, mâinile şi picioare le mi le - au
străpuns . Toate oase le mi le - au numărat, iar e i prive au şi se holb au la
mine . Împărţit - au haine le me le loruşi, iar p e ntru cămaşa me a au arunc at
sorţi”.
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În chinurile
S ale , Domnul
S - a îngrijit
de Maic a Lui
c are stăte a
lângă cruce ,
dându - i - o
în grijă
ap o stolului
Ioan, c are
se afla și e l
acolo . Când
Mântuitorul
a înse tat, I - a
fo st d at să
b e a oțe t, iar
atunci când
a săvârșit
pătimire a S a, a strig at cu glas mare : „ Părinte , în mâinile Tale Îmi pun
Duhul” (Luca 23, 46).
După aceasta, soldații I-au străpuns coasta cu o suliță și din ea au curs
sânge și apă. Era ceasul al nouălea și cerul s-a întunecat. Catapeteasma
templului s-a sfâșiat și zidirea întreagă a gemut și s-a cutremurat la moartea
Stăpânului ei.
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Laa aapusul
L
p u s u l soare lui, Io sif din Arimate e a, un
u
uce
cen
nic
i c tainic al Domnului, a me rs la P ilat și
a ccee rrut
u t de la e l trupul Mântuitorului . P rimind
îîncuviințare
n c u v i i n ț a , Io sif a me rs la cruce împre ună
ccu
u N iico
cod
dim,
i m , c aare e ra și e l într- ascuns uce nic al
lui
l u i Hristo
Hristos. A
Au cob orât cu grijă scumpul și de
vviațăiață-d
dătătorul
ătăt
Său Trup și cu tânguiri L- au uns
șșii L
L-- aau
u înfăşurat în giulgiu, punându - L în
m
o
mormântul
proaspăt săpat al lui Io sif și
au pus o piatră mare la intrare a lui .
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În timp ce se citesc aceste Evanghelii ale Patimilor, se aduce o cruce cu
chipul Domnului răstignit pe ea și se pune în mijlocul bisericii. De -a lungul
nopții care urmează după slujbă, credincioșii stau de veghe lângă această
cruce.
Una dintre cântările zilei este aceasta: „Astăzi a fost spânzurat pe lemn
Cel ce a spânzurat pământul pe ape. Cu cunună de spini a fost încununat
Împăratul îngerilor. Cu porfiră mincinoasă a fost îmbrăcat Cel ce îmbracă
cerul cu nori. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe
Adam. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Cu suliţa a fost împuns Fiul
Fecioarei! Închinămu-ne patimilor Tale, Hristoase. Arată-ne nouă şi slăvită
Învierea Ta”.
Sfânta și Marea Vineri este o zi de doliu și de post aspru, amintind de
jertfa Domnului pentru noi. În slujba Ceasurilor Împărătești și la vecernia
solemnă din această zi se citesc multe proorociri din Vechiul Testament,
precum și fragmente din evanghelii care povestesc despre suferințele
îndurate de Hristos și despre slava Sa. În timp ce se citește pericopa în care
Sfântul Iosif coboară Trupul lui Hristos de pe cruce, preotul ia și el chipul
Trupului Mântuitorului de pe cruce și îl duce în altar 1, întocmai cum Iosif
cel cu bun chip l-a așezat odinioară în mormânt. Apoi preoții ies din altar
în procesiune, purtând epitaful (chipul Mântuitorului adormit) și îl așază cu
grijă pe un catafalc în mijlocul bisericii, unde credincioșii i se închină, slăvind
Patimile, Înmormântarea și Învierea Domnului.
1

În tradiţia greacă există obiceiul c a, în acest moment al slujb ei, chipul Mântuitorului

răstignit să fie detaşat de p e Cruce şi dus în altar ( n . red .).
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Sfânta și Marea Sâmbătă este o priveghere solemnă la mormântul lui
Hristos, o zi de tăcere și de uimire în fața tainelor minunate care se petrec
acum.
Fiul lui Dumnezeu este
deopotrivă în cer pe
tron și jos, în mormânt.
În timp ce trupul Lui se
odihnește în pământ,
sufletul Său dumnezeiesc
Se coboară la Iad pentru
a-i mântui pe cei drepți
care L-au așteptat,
începând cu Adam.
În biserică se
slujește Denia de Vineri
seara a Prohodului
Domnului urmată
de procesiunea cu epitaful în jurul bisericii, care închipuie îngroparea lui
Hristos. La întoarcerea în biserică, credincioșii trec pe sub epitaf: acest lucru
simbolizează trecerea lor de la moarte la viața cu Mântuitorul.
În timpul zilei se săvârșesc vecernia și Liturghia Sfintei și Marii Sâmbete
și deja cântările de îngropăciune se amestecă cu cele ale Învierii, anticipând
bucuria pascală care se apropie.
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La ve ce rnie se cite sc fe lurite p e ricop e din Ve chiul Te stame nt c are
p ove ste sc întâmplări mărețe și profeții de spre mântuire a ne amului
ome ne sc și de spre moarte a Fiului lui Dumne ze u . După ce se citește
ap o stolul, corul cântă stihul „S coală- te Dumne ze ule , jude că pământul că
Tu ve i moşte ni întru toate ne amurile…”. Cond acul ace ste i zile se înche ie
cu următoare le cuvinte : „Ace asta e ste Sâmbăta ce a bine cuvântată, întru
c are Hristo s, adormind, va învia a tre ia zi”. Domnul Slave i a păzit cu
Trupul Său ziua
sâmb e te i a Ve chiului
Te stame nt, iar acum
pre gătește N oua
Sâmbătă, ziua a
opta, Ziua Învie rii .
După ce S - a
p ogorât la Iad
c a să izbăve ască
sufle te le dre pților,
Domnul Slave i a
înviat cu trupul,
de săvârșindu -Și
astfe l biruința
asupra morții . În
mie zul nopții a ieșit din groapă fără c a piatra mormântului să fi fo st d ată la
o parte .
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În acea duminică, Noua Sâmbătă, la primele ceasuri ale dimineții,
mironosițele au mers cu curaj la mormântul Domnului. Dorind să ungă cu
miresme trupul Mântuitorului și să Îl cinstească, nu s-au gândit la primejdia
străjilor sau cum aveau să răstoarne piatra cea grea. Dragostea lor era
mai mare decât teama pe care o încercau, dar iată ce nouă minune le -a
tulburat: un înger
înveșmântat într-o
lumină strălucitoare
le -a întâmpinat cu
întrebarea „De ce
pe Cel Viu Îl căutaţi
între cei morţi?”.
Învierea lui Hristos
se desăvârșise și
porțile Împărăției lui
Dumnezeu fuseseră
deschise din nou.
Deși nu au
putut pătrunde pe
de -a-ntregul această
minunată taină,
mironosițe și apostolii care au venit mai apoi ca să vadă mormântul gol au
început mai târziu să înțeleagă, pentru că Mântuitorul li S -a arătat de mai
multe ori până la Înălțarea Sa la ceruri.
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C

u Învierea lui Hristos s-a desăvârşit calea mântuirii pentru toate
sufletele căzute ale oamenilor. Învierea noastră este cu putință
în Hristos, atât în viața de acum cât și în cea de veci, pentru că

Domnul Se unește cu sufletele noastre și le ridică, înălțându-ne vederea din
lumea văzută în cea duhovnicească. Una dintre cântările Învierii începe astfel:
„Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus…”.
Prin aceasta mărturisim nu doar credința noastră în Înviere, dar și faptul
că am văzut-o cu adevărat. Bucuria pe care acest mare dar îl face sufletului
omenesc este oglindită în bucuria slujbelor de Paști. Începând cu Sfânta
Lumină care este adusă din altar spre a fi aprinse lumânările credincioșilor,
apoi prin cântările solemne ale slujbelor din noaptea Învierii, poporul lui
Dumnezeu este însuflețit de sentimentul biruinței pe care Domnul nostru
Iisus Hristos ni l-a dăruit, aducându-ne Izbăvirea. Această biruință este
pomenită în cele patruzeci de zile care urmează sărbătorii Paștilor, când
creștinii se salută cu cuvintele

Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
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Troparul Paştilor
În română, engleză, grecă şi slavonă

Hristos a înviat
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Christ is risen

Χριστὸς Ἀνέστη

Христос Воскресе
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Una dintre Evangheliile Învierii (Evanghelia după Luca 24, 1-12)
„Iar în ziua cea dintâi de după sâmbătă, foarte de dimineaţă, ele au venit la
mormânt aducând miresmele pe care le pregătiseră.
Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt;
Dar, odată intrate, trupul Domnului Iisus nu l-au găsit.
Şi a fost că-n timp ce ele erau nedumerite de aceasta, iată că-n faţa lor au stat
doi bărbaţi în veşminte strălucitoare.
Şi cum ele, înfricoşându-se, şi-au plecat feţele la pământ, ei le -au zis: «De ce pe
Cel Viu Îl căutaţi între cei morţi?
Nu aici este, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit pe când era încă în
Galileea,
Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie
răstignit, dar a treia zi să învie».
Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui.
Şi întorcându-se de la mormânt, pe toate acestea le -au vestit celor unsprezece şi
tuturor celorlalţi.
Iar cele ce spuneau acestea către apostoli erau Maria Magdalena şi Ioana şi
Maria lui Iacob şi celelalte împreună cu ele.
Dar aceste cuvinte au părut înaintea lor ca o scrânteală şi nu le -au crezut.
Iar Petru s-a ridicat şi a alergat la mormânt; şi aplecându-se, a văzut giulgiurile
singure odihnindu-se. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se petrecuse.”

26

B I B LI O G RAFIA FO LO S ITĂ ÎN RE DACTAREA CĂRȚII
SĂP TĂMÂNA MARE ȘI SFI N TE LE PAȘTI
1.

TH E DIVI N E SE RVI C E S

OF

G R E AT

AN D

H O LY W E E K

I N TH E

O R T H O D OX C H U R C H , booklet

written and published by the Holy Orthodox Metropolis of Boston, 1476 Centre
St. Roslindale, Ma. 02131-1417
2.

G R E AT W E E K

AN D

PAS C HA

I N TH E

G R E E K O R T H O D OX C H U R C H , by Alkiviadis C. Calivas,

published by Holy Cross Orthodox Press, 50 Goddard Ave. Brookline, Ma. 02146.
3.

T H E H O LY B I B L E , New Testament, King James translation. [Pentru limba română:
B I B L I A sau S F Â N TA S C R I P T U R Ă , ediție jubiliară a Sfântului Sinod, versiune
diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu
Anania, Arhiepiscopul Clujului, Editura Institutului Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001]

4.

H O M I LY

OF

S A I N T E P I P H A N I U S – O N H O LY

AN D

G R E AT S AT U R DAy. Printed in the

Lamentations of Matins of Holy and Great Saturday, translated from the Greek
by Holy Transfiguration Monastery, Boston, Ma. 02446, c. 1981
5.

T H E L E N T E N T R I O D I O N , translated from the original Greek by Mother Mary and
Archimandrite Kallistos Ware, c. 1977, first published by Faber and Faber Ltd. 3
Queen Square, London WC1 [Pentru limba română: T R I O D U L , Editura Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000]

6.

T H E P SA LT E R , According to the Seventy. Translated from the Septuagint Version
of the Old Testament by the Holy Transfiguration Monastery, Boston, Ma. C. 1974
[Pentru limba română: C A RT EA

P SA LM I LO R

sau P SA LT I R EA

P R O F ET U LU I ȘI R E G E U I

D AV I D ,

versiune revizuită după Septuaginta, redactată și comentată de Bartolomeu Valeriu
Anania, Arhiepiscopul Clujului, Editura Arhidiecezană Cluj, Cluj-Napoca, 1998]
7.

S E L E C T E D B Y Z A N T I N E H Y M N S , according to the Great Church of Christ, transcribed
from the Chrysanthine Byzantine notation by Holy Transfiguration Monastery,
Boston, Ma. C. 1986

8.

T H E S E P T UA G I N T

W I T H A P O C RY P H A :

Greek and English. Translation in English by

Sir Lancelot C. L. Brenton, originally published by Samuel Bagster & Sons Ltd.,
London 1851
9.

ST. SYM E O N

TH E

N E W T H E O LO G I A N , The Discourses (Discourse XIII – On Christ’s

Resurrection). Translation by C. J. De Catanzaro, published by Paulist Press,
New York, N Y 10023 c. 1980.

27

Mulțumiri

Recunoștința autoarei se îndreaptă spre Mănăstirea Schimbării la Față din
Brookline, Massachusetts, pentru permisiunea de a fi folosit ca ilustrații ale acestei
cărți următoarele icoane:
Pagina de titlu

Hristos răstignit
Hristos – Dătătorul de lumină (de Kontoglou)

Pagina 1

Hristos Pătimitorul

Pagina 6

Patriarhul Iosif

Pagina 7

Cina cea de Taină (de Kontoglou)

Pagina 11

Răstignirea

Pagina 17

Punerea în mormânt

Pagina 18
Paginile 21 și 24

Învierea

Pagina 22

Mironosițele la mormânt

+

De asemenea, Sfânta Mănăstire a Schimbării la Față ne -a oferit spre folosință și
Troparul Învierii în cele trei limbi, pentru a fi publicat în această carte.

+

Icoana Judecății de Apoi de la pagina 8 este o frescă află în Mănăstirea
Adormirii Maicii Domnului din Parnetha, Grecia. A fost pictată de iconografii
mănăstirii și reprodusă în această carte cu permisiunea lor.
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+ Slavă lui Dumnezeu pentru toate! +
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În colecția „Cartea pentru copii”
a Editurii Renașterea
a apărut volumul
Sfântul Nectarie de Eghina
(text și ilustrații de Euphemia Briere)
și vor fi publicate în curând
Viața Sfinților Împărați Constantin și Elena
(text și ilustrații de Euphemia Briere)
Botezul Domnului
(text și ilustrații de Euphemia Briere)
Viața Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin
(text de Doina Dejica)
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