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Învierea Mîntuitorului, al cărei imn - Troparul Paştilor - este cel mai 
triumfal pe care l-a cîntat şi l-a auzit vreodată neamul omenesc, creează 
în noi, creştinii, o stare sufletească ce nu se poate compara cu nici una 
din cele prin care trec oamenii. Ea este efectul unei uşurări, unei bucurii, 
unei încrederi şi 
unei nădejdi, pe 
care n-o poa-
te produce în 
om, nici un alt 
fapt, nici un alt 
sentiment, nici 
o schimbare, 
nici o emoţie 
din cele ce pot 
încerca sufletul 
nostru.

Această bu-
curie pascală 
este îndeosebi 
caracter ist ică 
Bisericii Orto-
doxe. Nici una 
din celelalte Bi-
serici nu simte 
şi nu exprimă cu 
bogăţia şi harul 
imnografic sem-
nificaţiile, puterea şi binecuvîntarea Învierii lui Hristos. Imnul Învierii 
este un strigăt de triumf şi de bucurie care ne ridică pînă la cer, este 
o stare sufletească unică şi incomparabilă, este privilegiul şi fericirea 
noastră de creştini!

Împotriva argumentelor stoarse necredinţei şi a pretextelor cu pă-
cat, Învierea lui Hristos s-a dovedit şi s-a impus cu puterea faptului îm-
plinit şi cunoscut. Împotriva a tot ce I-au spus şi-I vor mai spune inscu-
siţii întru tagădă, miracolul creştin stă dovedit şi nezdruncinat, drept şi 
tare ca un munte de adevăr dumnezeiesc şi omenesc, cuvîntul simplu şi 
drept al Apostolului: "dacă Hristos n-a înviat, zădarnică este atunci pro-
povăduirea noastăa, zădarnică şi credinţa voastră" (I Corinteni 15,14).

   Bucuria pascală, pe care Biserica Ortodoxă o evocă intens şi so-
lemn patruzeci de zile, este bucuria şi nădejdea noastra cea mai mare, 
nu doar patruzeci de zile, ci de fiecare zi şi ceas al vieţii noastre de creş-
tin. Cu fiecare cîntare pascală şi cu fiecare salut pascal "Hristos a În-
viat!", adeverim, mărturisim şi trăim marele Lui Cuvînt dumnezeiesc: 
"În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 
16,33). În această biruinţă credem şi izbîndim, cîntînd imnul triumfului 
creştin: HRISTOS A ÎNVIAT! 

ZIUA ÎNVIERII, SA NE LUMINAM POPOARE!
PASTELE DOMNULUI, PASTELE!

[...]Lumini lucesc la gura mormântului deschis, 
Întunecimea piere o clipă-n toată firea...
Hristos învie!... Paznici, să fie vouă vis, 
Lumina vă orbește, v-a înlemnit uimirea!

Lumină din lumina cerescului cuprins
Lucește-acum pe chipu-i, Îl-nalță biruința.
Și, lepădând pământul, îi lasă foc nestins
Pe calea mântuirii: nadejdea și credința.

Cu moartea Sa, pe cruce murind nevinovat, 
Ne-au dat El nouă pilda a marii jertfi de Sine, 
Cu moartea Sa pe moarte călcând au înviat
Spre învierea vieții în faptele de bine.

Cântați cu bucurie acelui Ce-au scăpat
Pe om și omenirea de moarte sufletească.
Îi Paștele! Viață! Hristos au înviat!
Iubire între oameni și pace să domnească! 
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Săptămîna Patimilor exprimă perioada de la Florii 
pînă în Sîmbăta cea Mare inclusiv. Conform rînduielilor 
canonice, în această săptămînă se ajunează pînă spre seară. 
Caracteristica esențială a acestei săptămîni sunt Deniile.

Luni, în Săptămîna Patimilor, se face pomenirea pa-
triarhului Iosif, vîndut de frații săi cu treizeci de arginți. El 
este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vîndut de Iuda. 
Acuzat de desfrînare, ajunge în temniță. În urma tălmacirii 
unor visuri, este scos din închisoare şi pus administrator 
peste tot Egiptul. Stăpînirea lui Iosif peste Egipt era o prefi-
gurare a biruinței lui Hristos asupra păcatelor lumii.

Tot în această zi se face pomenire şi de smochinul ne-
roditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea 
rod. E o pildă dată omului, din care trebuie să rețină, că 
Dumnezeu este atît iubire cît şi dreptate. Deci, la judecata 
de apoi, El nu doar va răsplăti, ci va şi pedepsi pe cei ce nu 
au rodit.

Marți se face pomenirea celor zece fecioare. Este o 
pildă care are menirea să ne țină trează datoria de a trăi 
permanent în Hristos. Numai aşa vom avea răspuns bun la 
judecata finală, căci prin împlinirea voii divine, Hristos ia 
chip în noi. Concluzia acestei pilde este că Hristos, trebuie 
să Se regăsească în fiecare dintre noi în orice moment. Din 
pildă reținem că cinci fecioare au avut doar candela fără 
ulei, iar celelalte cinci au avut şi candela şi ulei. Candela 
fără ulei reprezintă realizarea de sine în totala nepăsare de 
ceilalți. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoțită de mi-
lostenie.

În Miercurea Săptămînii Sfintelor Patimiri se face po-
menirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi şi a uns 
cu mir picioarele Mîntuitorului, înainte de Patima Sa, ca 
simbol al pocăinței şi îndreptării omului păcătos. 

Joia Patimilor este închinată amintirii a patru eveni-
mente deosebite din viața Mîntuitorului: spălarea picioa-
relor ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină 
la care Mîntuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, ru-
găciunea arhierească şi începutul patimilor prin vinderea 
Domnului. Nu întîmplător în fața Sfîntului Potir, noi spu-
nem Mîntuitorului: "Nu-ți voi da sărutare ca Iuda, nu voi 
spune Taina Ta vrăjmaşilor Tăi; ci, ca tîlharul mărturisin-
du-mă, strig Ție: Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăția 
Ta".

În Vinerea Mare se face pomenirea sfintelor, înfrico-
şătoarelor şi mîntuitoarelor Patimi ale Mîntuitorului şi măr-
turisirea tîlharului celui recunoscător care a dobîndit raiul. 

Patimile 
D o m -
nului sunt 
numite 
sfinte, mîn-
tuitoare şi 
î n f r i c o ş ă -
toare. Sfinte 
pentru că Cel ce 
suferă este Fiul lui 
Dumnezeu, mîntu-
itoare pentru că Cel 
ce pătimeşte nu este un 
simplu om şi înfricoşătoare 
căci toată făptura s-a schim-
bat la răstignirea lui Hristos: " S o a r e l e 
s-a întunecat, pamîntul s-a cu- tremurat şi 
mulți din morminte au înviat".

În Sfînta și Marea Sîmbătă prăznuim îngropa-
rea lui Hristos cu trupul şi pogorîrea la iad cu dumnezei-
rea pentru a ridica din stricăciune la viața veşnică pe cei 
din veac adormiți. Astfel, noi zicem: "Cînd Te-ai pogorît la 
moarte, Cela ce eşti fără de moarte, atunci iadul l-ai omorît 
cu strălucirea dumnezeirii. Iar cînd ai înviat pe cei morți 
din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat: Dătă-
torule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ție".

Ajunşi în ziua Sfintei Învieri, Biserica ne îndeamnă pe 
toți să strigăm: ”Hristos a înviat din morți cu moartea pe 
moarte călcînd şi celor din morminte viață dăruindu-le".

Să luăm aminte la cum petrecem aceste zile, ca la fina-
lul lor să avem putere să răspundem chemărilor Sfîntului 
Ioan Gură de Aur:

"Toți să vă ospatați din ospățul credinței, toți să luați 
bogăția bunătății. Nimeni să nu plîngă pentru sărăcie, că 
s-a arătat împărăția cea de obşte, nimeni să nu se tînguias-
că pentru păcate că iertare din mormînt a răsărit. Nimeni 
să nu se teamă de moarte că ne-a izbăvit pe noi moartea 
Mîntuitorului... Unde-ți este moarte boldul? Unde-ți este 
iadule biruința? Înviat-a Hristos şi tu te-ai surpat. Înviat-a 
Hristos şi au căzut dracii. Înviat-a Hristos şi se bucură în-
gerii. Înviat-a Hristos şi viața viețuieşte. Înviat-a Hristos şi 
nici un mort nu este în mormînt. Că Hristos înviind din 
morți, începătura celor adormiți S-a făcut. A aceluia este 
slava şi stăpînirea în vecii vecilor. Amin".

Adrian Cocoșilă

Saptamîna Patimilor

O conversaţie petrecută între un misionar creştin şi un musulman. Mahomedanul a vrut să-l impresioneze pe 
creştin cu ceea ce el credea că reprezintă superioritatea Islamului şi-i spunea:

"Când noi mergem la Mecca, găsim cel puţin un sicriu, un cavou unde avem dovezile existenţei ("moaştele") 
lui Mahomed, dar când voi creştinii mergeţi la Ierusalim, la "mecca" voastră, nu găsiţi nimic decât un mormânt 
gol!!!"

"Exact în asta constă diferenţa! Mahomed a murit şi se găseşte în sicriul lui. Toate celelalte religii ale lumii 
şi sisteme filozofice sunt în groapă, moarte în copârşeele (sicriele) lor! Însă Hristos a înviat din morţi şi religia lui 
trăieşte!" Este practică şi este practicabilă!

~ ~
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De Pasti se sărbătoreste Învierea Domnului nu iepurasul! 
E simplu să spui că de Paşti 

vine iepuraşul cu ouă şi cozonaci. 
E simplu să spui că de Paşti ne fa-
cem cadouri de iepuraş, mâncăm, 
bem şi ne distrăm. E simplu să-ţi 
promovezi produsele prin recla-
me colorate cu iepuraşi pe un 
câmp înverzit, prin ouă de toate 
culorile aşezate frumos în coşu-
leţul din iarbă. Iepuraşul de Paşti 
ca şi Moş Crăciun promovează o 
sărbătoare fără bătăi de cap, fără 
vreo obligaţie sufletească de a de-
veni mai bun, ci doar cu împliniri 
trupeşti...

Oare de ce nu vedem icoana 
Învierii Domnului prin super-
market, sau imprimată pe saco-
şe, pe geamurile magazinelor, pe 
portierele maşinilor de distribu-
ţie, sau oriunde astăzi noi vedem 
iepuraşul?! Pentru că imaginea 
Mântuitorului nu s-ar vinde aşa 
de bine, ci ar fi un duş rece care 
ne-ar trezi conştiinţa, ne-ar aduce 
aminte de înfrânare, şi de cei să-
raci care n-au nimic, şi de cei bol-
navi, şi de sufletul nostru. Chipul 
lui Dumnezeu ne-ar aminti de 
viaţa veşnică, ne-ar impulsiona să 
facem ceva şi pentru sufletul nos-
tru şi să nu ne mai afundăm aşa 
de mult în lumea materială. Dar 
Chipul Mântuitorului imprimat 
oriunde ar scade vânzările în loc 
să le crească, de aceea Persoana Sa 
este înlocuită cu un personaj apa-
rent simpatic, dar care  nu aduce 
aminte de ceea ce cere sufletul 
nostru ci doar de ceea ce vrea tru-
pul.

Iepuraşul propune o sărbă-
toarea a Paştelui impersonală, 
fără consistenţă, oarecum la fel 
ca celelalte... care nu implică prea 
mult efort din partea noastră 
pentru participare, dar care nici 
satisfacții adevărate nu oferă ci 
limitate la lumea aceasta.

Învierea Domnului Hristos 
implică din partea noastră post, 
milostenie, iertare, fapte bune, 
schimbare sufletească, depăşirea 
egoismului, iubirea celor din via-
ţa noastră şi multe altele. Învierea 
Domnului ne aduce aminte de 
moarte, moartea de viaţa veşnică, 
viaţa veşnică de păcatele noastre, 
păcatele noastre de frica lui Dum-
nezeu iar frica lui Dumnezeu este 
începutul faptelor bune.

Iepuraşul, ca şi Moş Crăciun, 
e o invenţie care desacralizează 

cea mai mare sărbătoarea a Orto-
doxiei: Învierea Domnului. Iepu-
raşul distrage atenţia de la esenţa 
sărbătorii. Paşti înseamnă "trecere" 
în limba ebraică, şi se referă la tre-
cerea poporului evreu de la sclavie 
la libertate, din Egipt, unde erau 
robi şi munceau pâna la iepuiza-
re, în pământul Canaanului unde 
erau liberi pe un pământ fertil şi 
adăpat de multe ape. Termenul s-a 
păstrat şi pentru Învierea Domnu-
lui care se numeşte tot Paşti, adica 
"trecere", trecerea de la moarte la 
viaţă, de la finit la infinit,  de la noi 
la Dumnezeu.

Dacă de Învierea Domnului 
noi sărbătorim iepuraşul atunci 
uităm Cine ne-a creat, Cine ne 
ajută să fim fericiţi, cine ne fereşte 
secundă de secundă de tot răul, ui-
tăm cu totul de Dumnezeu.

De Paşti avem un motiv să ne 
facem cadouri pentru că vine ie-
puraşul. Oare Învierea Domnului 
nu e un motiv să dăruim?

De Naşterea Domnului  spu-
nem că vine Moş Crăciun cu ca-
douri la copii, pentru că magii au 
venit cu daruri la pruncul Iisus. 
De ce l-au întâmpinat cu cadouri 
magii? Pentru că acel Prunc nu era 
ca toţi ceilalţi, era unic, şi promitea 
ca pe viitor să scape lumea de sub 
blestemul păcatului. De Paşti, la 
Învierea Domnului această promi-
siune devine realitate şi aşa fiind, 
oare nu i se cuvin mult mai multe 
daruri decât la naştere. Şi dacă da, 
atunci nu este aceasta un motiv 
mai întemeiat decât la Crăciun ca 
noi să facem daruri.

Nu are nimic sărbătorirea ie-
puraşului pascal ce nu putem găsi 
în sărbătorirea Învierii Domnului. 
De fapt mi-e şi ruşine că am 
ajuns să compar 
una cu alta, 
dar asta e lu-
mea în care 
trăim, o 
lume care 
vrea să-l 
scoată pe 
D u m n e -
zeu din 
toate aspec-
tele vieţii.

Bucu-
raţi-vă de 
Învierea 
Domnului!

Claudiu

Paștele este sărbătorit de creștinii de pretutin-
denea, însă există și grupuri religioase (secte), care 
se numesc ”creștini”, dar nu obișnuiesc să sărbăto-
rească Învierea lui Iisus Hristos. Ce culte nu sărbăto-
resc Paștele sau nu văd această sărbătoare ca pe una 
esențială credinței creștine? Printre mișcările refor-
mate ce nu pun mare preț pe această sărbătoare se 
numără: Protestantismul, care a desemnat tradițiile 
și obiceiurile legate de Paște ca „păgîne”; mișcările 
luterane, metodiste și anglicane aleg însă să obser-
ve tradițiile și obiceiurile de Paște chiar dacă nu pun 
un preț deosebit pe acestea; Societatea Religioasă 
a Prietenilor, prezbiterienii puritani, anabaptiștii 
și congregaționaliștii se află printre cultele care nu 
celebrează Învierea Mîntuitorului și au o vedere cu 
totul diferită asupra acestei sărbători. 

Puritanii nu vor să accepte sărbătoarea pentru 
că interpretează anumite pasaje din Biblie în mod 
diferit și consideră că celebrarea și practica religi-
oasă de sărbătorire nu sunt menționate în Noul sau 
Vechiul Testament al Bibliei. Puritanii spun că adap-
tarea celebraționistă trebuie să fi venit mai tîrziu și, 
deci, nu este demnă de a aparține credințelor și prac-
ticilor ”autentice creștine”, nu este necesară, fiind 
considerată chiar păcătoasă.

Anumite culte nu sărbătoresc Paștele așa cum o 
fac ortodocșii sau măcar catolicii. Ei nu acceptă mo-
dul nostru de venerare a acestei sărbători, deoarece 
consideră că s-au impus anumite practici și elemente 
istorice de origine păgînă. Anumite culte noncon-
formiste sărbătoresc într-o anumită măsură Paștele, 

însă numesc sărbătoarea Ziua Reînvierii sau Dumi-
nica Reînvierii. Această schimbare poate fi văzută și 
ca o rejecție a aspectelor comerciale și seculare ale 
sărbătorii.

Societatea Religioasă a Prietenilor, nu serbează 
nu doar Paștele, ci nici alte sărbători religioase. Ei 
cred că fiecare zi este închinată Domnului și că ridi-
carea unei zile deasupra alteia ar sugera că în anumi-
te zile pot fi făcute acțiuni desemnate ne-creștine. 

Martorii lui Iehova sărbătoresc doar anumite 
aspecte ale întregii celebrări a Învierii. Cina cea de 
Taina și moartea lui Hristos în seara de Nisan 14 

(conform calendarului evreiesc) sunt 
comemorate cu slujbe speciale. Ma-
joritatea Martorilor numesc acest 
eveniment simplu Slujba. Martorii 

lui Iehova consideră că 
anumite pasaje din 
Biblie îndeamnă la 
comemorarea morții 

lui Hristos, însă nu 
la sărbătorirea Învierii Aces-

tuia. Ei comemorează moartea lui 
Iisus în fiecare an la aceeași dată cu 

Paștele evreiesc.
Printre acele culte ce nu sărbăto-

resc Învierea Domnului, însă fac unele pa-
ralele la acest praznic se numără: mișcarea 

Armstrong, Numele Sacru și Creștinii-evrei 
care nu sărbătoresc Învierea, ci preferă să săr-

bătorească Paștele evreiesc împreuna cu cel 
creștin pe data de 14 Nisan. Adventiștii de 

ziua a Șaptea și cei care sărbătoresc Sabatul 
și Luna Nouă obișnuiesc să celebreze această 

sărbătoare și nu Paștele creștin.

Cine nu sărbătoreşte 
Învierea Domnului?

,, ,
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Др евнейшим 
изображением Вос-
кресения Христо-
ва является икона 
«Сошествие во ад». 
Спаситель толь-
ко что спустился 
в преисподнюю, 
сокрушенные Им 
врата ада – у Его 
ног. О них издав-
на известно как о 
вратах смерти, за 
которыми нет све-
та, нет выхода, нет 
памяти о Боге. Это 
место мрачной бо-
гооставленности, 
о которой Давид 
говорил: «Во аде 
же кто исповестся 
Тебе?» (Пс 6, 6). 

Но врата смер-
ти повержены Спа-
сителем. Открылся 

доступ к Свету и жизни во Христе. Потому в  пасхальном  каноне так 
ликующе звучит: «Снисшел еси в преисподняя земли». 

Господь изображен на иконе как Светодавец в окружении священно-
го сияния, называемого мандорлой. Оно имеет форму  либо окружности, 
либо миндалевидного овала. Если мандорла круглая, она воспринимается 
как образ Солнца Правды («Слава Божия»). Если же мандорла – минда-
левидная, этим усиливается динамизм происходящего: «Днесь ад, стеня 
вопиет». Врата его разрушаются нисходящим Божественным Светом.

Одежды Христа будто из золотой нити, лишены земной объемности и 
тяжеловесности. За этим образом – духовность тела Воскресшего Спаси-
теля и открытая для нас истина: «плоть и кровь не могут наследовать Цар-
ствия Божия», и «тление не наследует нетления» (1 Кор. 15, 50). Именно 
поэтому тела находящихся во аде тяжелы и темны. Они еще причастны ко 
греху, и потому становятся телами мрака и частью мрака.

Другой часто встречающийся образ — «Явление Воскресшего Христа 
женам-мироносицам». На иконе кроме Спасителя, стоящего во «славе» у 
гроба, — ангелы и женщины (жены): Мария Магдалина, Мария  Иаков-
лева,  Саломея, Сусанна и другие. Они пришли рано утром ко гробу с 
благовониями, чтобы завершить погребальный обряд над Господом. Ком-
позиция иконы может включать ряд деталей, например, спящих или по-
верженных ниц воинов, поставленных сторожить могилу Христа; пустую 
гробницу с сидящим в ней ангелом, оставленные белые погребальные 
пелены Христа. В  руке Воскресшего Христа может находиться хоругвь, 
крест или пальмовая ветвь.

Духовный смысл события Воскресения Христова непостижимо глу-
бок, и его нельзя выразить однозначно. Этим объясняется множество 
иконографических вариаций темы. Иногда, например, ад представляет-
ся в виде чудовища или человеческой фигуры в цепях. Это «князь мира 
сего», скованный духовной силой Спасителя.  

Однако сколько бы ни было вариантов иконы «Сошествие во ад», 
каждый из них обязательно соответствует церковному канону. Он возник 
из живого опыта Церкви, стал плодом соборного постижения Воскресе-
ния. Глядя на икону, мы понимаем, что именно этот сюжет наиболее ярко 
свидетельствует о победе Иисуса Христа над мраком греха и бездной от-
чаяния.

Свет воссиял во тьме — Христос Воскрес!

Как праздновать Пасху?

К празднованию Пасхи 
нужно готовиться заранее. Церковь 
готовит верующих к самому глав-
ному празднику семинедельным 
постом — временем покаяния и 
духовного очищения. Пасхальную 
радость невозможно пережить во 
всей полноте, не постившись, хотя 
бы и не так строго, как предписы-
вают монашеские правила. Если вы 
пробовали поститься перед Пасхой, 
то сами можете подтвердить это. 

Празднование Пасхи начина-
ется с участия в пасхальном бо-
гослужении. Оно особенное, отли-
чающееся от обычных церковных 
служб, очень «легкое» и радостное. 
В православных храмах, как прави-
ло, пасхальная служба начинается 
ровно в полночь, но лучше прийти 
в храм заранее, чтобы не мешать 
остальным во время богослуже-
ния. 

На пасхальной литургии все 
верующие стараются обязательно 
причаститься Тела и Крови Христо-
вых. А после того, как окончится 
служба, верующие «христосуются» 
— приветствуют друг друга цело-
ванием и словами «Христос вос-
кресе!» 

Придя домой, а иногда прямо 
в храме, устраивают пасхальный 
пир. 

В течение пасхальной недели 
во всех церквах, как правило, раз-
решается любому желающему зво-
нить в колокола. 

Празднование Пасхи продол-
жается сорок дней — ровно столь-
ко, сколько Христос являлся Своим 
ученикам после Воскресения. На 
сороковой день Иисус Христос воз-
несся к Богу Отцу. В течение сорока 
дней Пасхи, а особенно на первой 
неделе — самой торжественной — 
ходят друг к другу в гости, дарят 
крашеные яйца и куличи, играют в 
пасхальные игры.

Об изображении Воскресения Христова
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În anul 1326 erau trei sultana-
te turceşti, unul în Damasc, unul în 
Egipt şi unul în Babilon. Ce au zis 
turcii? Cînd vin creştinii la Ierusalim 
să serbeze Paştile să nu le dăm voie să 
slujească, pînă ce nu vor plăti taxa de 
9000 bani de aur, căci turcii nu cred 
în Hristos. 

Patriarhul ortodox Ioachim n-a 
avut de unde să plătească suma pen-
tru că creştinii ortodocşi erau puţini 
în Ierusalim şi doar 100 de preoţi, 
căci erau alte religii, de tot felul. Dar 
sunt două străzi de armeni în Ierusa-
lim, moşieri bogaţi, care au zis: “Plă-
tim noi taxa!” 

Dar turcii i-au întrebat: "De ce 
iese Sfînta Lumină numai la orto-
docşi şi nu iese şi la voi?" Armenii au 
zis: "Pentru că numai ortodocşii slu-
jesc la Mormîntul lui Hristos şi pe noi 
ne-au dat la o parte". "Dar, dacă veţi 
sluji voi va veni Lumina?" “Noi plă-
tim şi taxa - au zis armenii - Lumina 
va veni la noi, la armeni!” 

Turcii au zis: “Noi îi scoatem pe 
ortodocşi din Mormînt” - şi l-au luat 
pe Patriarhul Ioachim şi l-au închis 
în Mănăstirea Sf. Sava, din Ierusa-
lim, cu toţi preoţii. 

Patriarhul a zis: „Dacă nu ne 
lăsaţi să facem, slujba la Mormîntul 
lui Hristos, o să facem la Biserica Sf. 
Iacob, care este aproape de Mormînt, 
iar turcii le-au dat voie ortodocşilor 
la aceasta. Dar, au pus de pază pes-
te ei doi turci, generali de armată, ca 
să nu vină vreun creştin la Mormînt. 
Creştinii au început a plînge şi au 
zis că s-a supărat Dumnezeu pe ei şi 

MINUNEA ANULUI 1326

I-a îndepărtat de la Mormîntul lui 
Hristos, dar patriarhul le-a zis: "Nu 
vă temeţi, că are să se facă minune 
mare." 

Armenii erau convinşi că Dum-
nezeu le va trimite din cer Lumina 
cea Sfîntă. Iar Patriarhul zicea, că 
de va vrea Hristos să iasă Lumina la 
ei, atunci aşa să fie. Armenii au fă-
cut slujba şi ziua şi noaptea, dar n-a 
mai venit Sfînta Lumină. În acelaşi 
timp, ortodocşii făceau slujba toc-
mai a doua zi, pe cînd răsărea soa-
rele şi cînd a zis patriarhul: "Hristos 
a înviat!" un stîlp de marmoră din 
Biserica Sf. Iacob a crăpat şi a ieşit 
Sfînta Lumină în vîrful Stîlpului

Generalul turc de pe vîrful st-
îlpului, care păzea acolo pe stîlp, a 
strigat: "Cred în Hristos!" Celălalt 
general de lîngă el i-a şi tăiat pe loc 
capul, celui ce a strigat că crede. 
Moaştele acestui general turc con-
vertit şi martir al Sfintei Lumini se 
păstrează pînă în prezent acolo în 
Ierusalim. 

Distanţa de la Sf. Mormînt 
pînă la Biserica Sf. Iacob unde s-a 
aprins Sf. Lumină este de 100 m. 
Stîlpul este fotografiat şi săpat din 
marmură fiind pus în Altarul Bise-
ricii Sf. Iacob. Aceasta este minunea 
cu armenii, din anul 1326. De aici 
se vede, că Iisus Hristos numai o Bi-
serică a întemeiat - pe cea Ortodo-
xă - aceasta este mîntuirea, lumii. 
Sf. Lumina este dovada sigură, că 
numai ortodocşii sunt pe calea ade-
vărului pur al lui Hristos, drum ce 
duce sigur spre mîntuire. 

Cercetătorii au ajuns la concluzia că Giulgiul din Torino nu ar fi putut fi falsificat 
folosind tehnologia care exista în vremurile medievale, scrie \"The Daily Mail\".

Aceasta este una dintre cele mai importante concluzii în legătură cu Giulgiul des-
pre care se spunea că ar fi fost făcut în epoca medievală. S-a stabilit, însă, că aceaste 
suspiciuni pe care le aveau unii cercetători sunt false. 

Giulgiul din Torino este bucata de pânză în care Iisus a fost înfăşurat după moarte. 
Pe pânză este întipărită figura unui bărbat cu barbă de înălțime medie, iar cei care au 
ajuns la concluzia că este autentic se bazează pe faptul că figura nu putea fi imprimată 
decât sub acţiunea unei raze UV de origine supranaturală. Această concluzie vine după 
ce specialiştii italieni au petrecut ani de zile încercând să creeze o replică a Giulgiului. 

Profesorul Paulo di Lazzaro, cel care a condus studiul,a spus că "atunci când vine 
vorba de o rază de lumină atât de puternică încât să coloreze o bucată de pânză ca 
aceasta, discuţia duce inevitabil la ideea de miracol"

„Rezultatele cercetărilor arată că o explozie scurtă şi intensă de radiații ultraviolete 
dirijate poate colora o bucată de țesătură astfel încât să reproducă straniile caracteris-
tici ale imaginii omului care apare pe Giulgiul din Torino”, au mai adăugat specialiştii.

Una dintre cele mai mari probleme în legătură cu Giulgiul din Torino a fost că 
specialiştii de la Institutul Federal de Tehnologie din Elveţia l-au datat ca fiind din pe-
rioada 1260 - 1390, dar rezultatele testelor au fost controversate pe motiv că Giulgiul a 
fost reparat după un incendiu, iar fibrele analizate puteau fi amestecate cu fibre folosite 
la repararea țesăturii. 

Misterul Giulgiului din Torino 
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Paştele creştin are o durata de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Dom-
nului (prima duminică de Paşti) şi sărbătoarea Înălțării Domnului, care se celebrează 
la 40 de zile de la Înviere, într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile 
de mare sărbătoare. 

Data celebrării Paştelui are la bază două fenomene astronomice: echinocțiul de 
primăvară şi mişcarea de rotație a Lunii în jurul Pămîntului. Astfel, Paştele se serbează 
în duminica imediat următoare primei luni pline după echinocțiul de primăvară, aşa 
cum s-a stabilit la Consiliul de la Niceea din 325.

În contrast cu toate celelalte sărbători creştine care depind numai de mişcarea 
soarelui, ziua de Paşte depinde atît de mişcarea soarelui (de care depinde echinocțiul 
de primăvară) cît şi a lunii.

Cauzele diferenței de dată între Paştele Ortodox şi Paştele Catolic: în Bisericile 
Ortodoxe echinocțiul de primăvară este fixat pe 21 Martie în calendarul Iulian (sau 3 
Aprilie conform calendarului Gregorian), în timp ce în Biserica Catolică echinocțiul 
este fixat pe 21 Martie în calendarul Gregorian. Din această cauză data Paştelui în 
Biserica Ortodoxă nu poate fi mai devreme de 4 Aprilie, iar în Biserica Catolică mai 
devreme de 22 Martie.

Această diferenţă duce, în plus, la o anumită periodicitate în diferenţa dintre zilele 
Paştelui ortodox şi catolic. Specific, după 2 sau 4 ani în care diferenţa este 0-1 săptă-
mîni, urmează un singur an în care diferenţa este de 4 sau 5 săptămîni (de exemplu în 
2013, 2016, 2021, etc.). Aceasta se datorează faptului că, în aceşti ani, luna plină care 
cade după 3 Aprilie este diferită de luna plină care cade după 21 Martie.

După cum cu siguranţă ştiţi, Paştele creştin cinsteşte jertfa lui Iisus care ne-a răs-
cumpărat din robia păcatului. Dacă într-adevăr este importantă învierea lui Iisus pen-
tru noi, atunci ar trebui să ne bucurăm în fiecare zi de această înviere.

Vă dorim Sărbători Fericite, Mîntuitorul să învie în sufletul fiecărui, şi nu uitaţi: 
BUCURIA vine din lucruri mărunte, LINIŞTEA vine din suflet, CALDURA SĂRBĂ-
TORILOR vine din inimile noastre.

2012 15 aprilie
2013 5 mai
2014 20 aprilie
2015 12 aprilie
2016 1 mai
2017 16 aprilie
2018 8 aprilie
2019 28 aprilie
2020 19 aprilie
2021 2 mai
2022 24 aprilie

Pascalia (2012-2022)

Durata si modul de calcul al sarbatorii Învierii Domnului,
~~

Paștele Blajinilor este "Paștele morților", ce se prăznuiește 
o data pe an, este cea mai însemnată dintre toate zilele în care 
se pomenesc morții de obște și li se dă de pomană. E singura 
zi în care se face pomenirea tuturor morților la cimitir. E cea 
mai mare prăznuire pe care o fac credincioșii în cinstea celor 
adormiți. E un frumos obicei al moldovenilor.

Paștele Blajinilor se prăznuiește a doua zi după Dumi-
nica Tomii, luni, sau a opta zi după Învierea Domnului. 

Însuși Domnul Iisus Hristos, înainte de patimile Sale, în 
cuvîntarea de despărțire cu ucenicii Săi întristați le-a prezis 
că întristarea lor se va preface în bucurie și această bucu-
rie nimeni nu o va lua-o de la ei, bucurie pe care au avut-o 
ucenicii cînd L-au văzut pe Domnul, după Înviere (Ioan 16, 
20-22; 20, 20).

Această mare bucurie, pe care au trăit-o și creștinii în 
Săptămîna Luminată și care aduce aminte de învierea cea 
de obște, ei vin apoi să o împărtășească și celor adormiți în 
nădejdea fericitei învieri, a cărei bucurie a vestit-o Domnul 
Iisus Hristos, care înainte de învierea Sa s-a pogorît întîi să 
propoveduiască biruința asupra morții, la cei morți din iad 
(I Petru 3, 19). 

Așadar, temelia Paștelui Blajinilor este credința uni-
tă cu nadejdea că Biruitorul morții, după făgăduința Sa 
(Matei 25, 31-46), va învia la strașnicul județ sufletele tu-
turor credincioșilor adormiți. De aceea și pomenirea ce-
lor scumpi nouă adormiți să se facă cu bucuria cuvenită 
creștinismului.

Pentru această zi se fac din vreme anumite pregătiri și la 
cimitir și acasă. Oamenii fac curățenie la mormintele celor 
apropiați, le împodobesc cu flori și arbuști, renovează cru-
cile, pentru ca-n ziua de Blajini totul să fie curat ca de săr-

bători. Femeile, mai ales, au grijă și de cei străini morți sau 
găsiți morți, despre care știu că nu au pe nimeni să-i pome-
nească; le adună și lor țărînă la mormînturi și le fac și lor să 
fie "frumos". Acasă, pe lîngă altele, roșesc iarăși ouă, pentru 
"Blajini", coc pască și cozonaci.

În ziua de Paștele Blajinilor, toată lumea vine la biserică, 
la sfînta slujbă, iar alții se duc de-a dreptul la cimitir. Preoții 
ies din biserică împreună cu oamenii, unii împuterniciți iau 
steaguri, și vin la cimitir. Aici se face o panahidă de obște la 
care se pomenesc înca o dată toate pomelnicile date pentru 
pomenire.

După panahida de obște, se fac scurte litii pe la mor-
mînturi. Gospodina casei, e aceea care așteaptă de obicei 
preotul cu toate gata; așterne pe mormînt un prosop sau un 
petec de pînză, pe care pune colaci, păști, cozonac, fiecare 
bucată cu lumînare și cîte un ou roșu; face și un foc mic, 
tămîiază cu cățuia mormîntul și așteaptă cu pomelnicul ve-
nirea preotului.

Preotul săvîrșește o ectenie, pomenind pomelnicul ca-
sei, iar cînd dascălul cîntă "Veșnica pomenire", preotul udă 
mormîntul cu vin. La sfîrșit, femeia pune în coșul ce-l poar-
tă storojul (groparul - paracliser): prosopul sau pînza de pe 
mormînt, cum și o pască, cozonac sau colaci cu ouă roșii, 
iar celelalte daruri le împarte de pomană tot atunci copiilor, 
rudelor, nevoiașilor etc., fiecare pomană cu cîte o lumînare 
aprinsă și un ou roșu, pentru sufletele morților.

Am ținut să spun măcar cîteva cuvinte despre acest prea 
frumos dar și duios obicei. E adevarat că tradiția traiește atît, 
cît sunt pe pămînt cei dornici de a o respecta; atît cît sînt vii 
cei ce respectă sacralitatea acestei sărbători și nu o transfor-
mă într-o ocazie de picnic la natură... Pr. Dimitrie Balaur

Ce este Pastele Blajinilor ?,
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Credem în Dumnezeu, mergem 

la Biserică, ne mărturisim păcatele, 
ne împărtăşim, ne rugăm seara, di-
mineaţa şi-n timpul zilei, şi pentru 
că facem toate acestea ne considerăm 
credincioşi. Câteodată acest "statut" 
de credincios şi apropiat al lui Dum-
nezeu ne face să-i judecăm pe alţii 
care poate nu se arată aşa de râvni-
tori ca noi, sau poate nu-l cunosc pe 
Dumnezeu. Şi uite aşa începem să 
judecăm când vedem pe cinevă că 
a căzut în păcate grele, acuzându-l 
sau mustrându-l verbal sau în min-
tea noastră.

De multe ori rămânem miraţi 
de faptul că unii pot păcatui trăind 
în desfrâu, îmbătându-se,  înjurând, 
făcând avorturi, furând, înşelând 
sau lovind pe cineva. Şi această mi-
rare a noastră e folosită de diavolul 
pentru a ne şopti că suntem mai 
buni, şi fiind aşa aproape de Dum-
nezeu niciodată nu vom face păca-
te aşa de mari. Acest gând creşte în 
noi mândria şi naşte dispreţul faţă 
de cel ce păcătuieşte, întipărindu-se 
în minte ideea că niciodată nu vom 
cădea aşa.

Şi astfel uităm că nu prin pu-
terile noastre reu-
şim să nu cădem, 
ci numai prin pu-
terea care ne-o dă 
Dumnezeu în fiecare clipă, ca Unul 
ce este în noi de la Botez, căci câţi în 
Hristos ne-am botezat în Hristos ne-
am şi-mbrăcat. Iar haina aceasta e în 
primul rând a sufletului, dar şi a tru-
pului, care ne fereşte de murdăria şi 
răceala păcatului.

Uităm că Sfântul Apostol Pa-
vel ne atenţionează cu dragoste: "cel 
căruia i se pare că stă neclintit să ia 
seama să nu cadă" (1 Cor. 10, 12), al-
tfel spus, cui i se pare că e drept prin 
puterile lui să-şi aducă aminte ce spu-
ne psalmistul: "Văzut-am mai înainte 

pe Domnul înaintea mea pururea, că 
de-a dreapta mea este ca să nu mă cla-
tin." (Psalmul 15)

Şi cel ce păcătuieşte e fiu al lui 
Dumnezeu, Domnul îl iubeşte şi pe el 
aşa, la fel cum o mamă arată aceeaşi 
dragoste către fiul cel obraznic ca şi 

către  şi cel cuminte.
Uneori ne lasă Dumnezeu să 

cădem în păcat pentru că suntem 
mândri,  pentru a realiza că singuri 
nu putem face nimic bun. Câteodată 
Domnul îşi ia mâna de pe noi şi ne lasă 
să ne prăbuşim în păcate, ca să-i înţe-
legem şi pe cei pe care noi îi judecăm, 
să le înţelegem mai bine suferinţa.

Aşa a căzut în păcate grele şi re-
gele David prin ucidere şi curvie, aşa 
a căzut şi Sf. Petru cu lepădarea de 
Dumnezeu, aşa a căzut şi Iuda vînză-
torul de Dumnezeu, şi aşa vor cădea 

oamenii credincioşi pînă la sfîrşitul 
lumii din pricina mândriei şi a neas-
cultării.

Astfel, şi creştinii pot cădea în pă-
cate grele, mai ales atunci când se con-
sideră deasupra celor păcatoşi. Nimeni 
nu e fără de păcat, unii au păcate mai 

mici sau mai mari dar toţi au vina 
păcatului, toţi suntem în aceeaşi 
barcă. Dumnezeu a lăsat Biserica 
pentru a ne mântui numai împre-
ună, şi nu unul câte unul. Eu n-aş 
vrea să mă duc în Împărăţia Ceru-
rilor fără soţia şi copiii mei, fără 
mama şi tata, fără prietenii mei, 
fără naşii şi finii mei, m-ar durea 
sufletul să văd cum unii se duc în 
întuneric iar alţii la lumină.

Nu e de ajuns ca eu să nu pă-
cătuiesc, ci trebuie să mă îngrijesc 
ca şi cel de lângă mine să nu mai 
păcătuiască. Nu e de ajuns să mă 
arăt eu plin de virtuţi iar aproapele 
meu să se înece în păcat. Gândul că 
noi creştinii nu putem cădea în pă-
cate grele e o mare ispită şi ne face 
să nu-i mai iubim pe oameni.

Să nu judecăm pe nimeni mai 
bine, să nu ne îngrijim de păcatele 
altora ci de ale noastre, să-i iubim 

pe toţi ca şi cum 
n-ar fi păcătuit aşa 
cum Dumnezeu 
zilnic are grija de 

noi şi ne iubeşte uitând de sacul de pă-
cate pe care-l purtăm în spinare.

Credința singură nu numai că nu 
mîntuieşte pe nimeni, dar nici măcar 
nu te fereşte de a cădea în păcate. Ceea 
ce ne scapă de păcat însă, este funia 
ascultării care la un capăt începe cu 
frica de Dumnezeu iar la celălalt capăt 
se termină cu dragostea de Dumne-
zeu. Iar noi călătorim spre Împărăția 
Cerurilor tocmai pe această funie, pri-
mită prin credință.

Şi noi creştinii putem cădea în 
păcate grele...

Şi creștinii pot cădea în păcate grele 

Omul rău e cu desăvârşire rău, când se preface că este bun!
O conştiință fără Dumnezeu e ca un tribunal fără judecător!
A nu te mânia niciodată e semn de mare înțelepciune!
Mânia este o scurtă nebunie!
Leneşul e frate cu cerşetorul!
Trândăvia e mama tuturor păcatelor!
Durerea e o învățătură! În anii durerii am învățat să mă rog!
A ponegri pe altul e cea mai mare crimă!
Altora să ierți totdeauna, ție niciodată!
Din faptele tale vei fi judecată slugă vicleană!
O cameră fără cărți e un trup fără suflet!
Acel ce ştie să înduioşeze, ştie tot!
Nimic nu e mai liber ca cugetarea!

Sfaturi Duhovnicesti de la parintele Vichentie Malau!~
,
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În incinta bisericii “Schimbarea la 
Faţă a Mîntuitorului”, în fiecare vin-
eri, la ora 7:00, se oficiază acatistul la 
icoana Maicii Domnului făcătoare 

de minuni, cea cu trei mîini.

Redacţia ziarului “Lumină din Lumină...”
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 164  tel: 23-79-40
Aşteptăm părerile şi sugestiile dumneavoastră...

,
Cuvîntul Paşti (acceptat şi ca Paşte) provine în lim-

ba română din forma bizantino-latină Pastihae a cuvîntul 
de origine evreiască Pesah (trecere), moştenit de evrei de 
la egipteni. Evreii numeau Paseha (Paşti) — sau sărbătoa-
rea azimilor — sărbătoarea lor anuală în amintirea trece-
rii prin Marea Roşie şi a eliberării lor din robia Egiptului 
(Ieşire XII, 27), care se prăznuia la 14 Nisan şi coincidea cu 
prima lună plină de după echinocțiul de primăvară.

Termenul ebraic de Paşti a trecut deci în vocabularul 
creştin pentru că evenimentele istorice care sunt comemo-
rate în sărbătoarea creştină, adică patimile, moartea şi În-
vierea Domnului au coincis cu Paştile evreilor din anul 33. 
Însă este de la sine înțeles că obiectul sau motivul Paştilor 
creştine este cu totul altul decît al Paştilor evreilor, între 
vechea sărbătoare iudaică şi cea creştină nefiind altă legă-
tură decît una de nume şi de coincidența cronologică. 

O altă interpretare, răspîndită în secolele trecute la 
catolici, a fost aceea de pascha – passione, de la passio-
ne – suferință (în greacă πάσχω (páscho – sufăr),πάσχει 
(páschei – suferă).

Paştele reprezintă una dintre cele mai importante 
sărbători anuale creştine, care comemorează evenimentul 
fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea Sa din 
Vinerea Mare. Data de început a Paştelui marchează înce-
putul anului ecleziastic creştin.

Sărbătoarea Paştelui a fost dintotdeauna un moment de 
bucurie, petrecut alături de cei dragi, cu o bogată încărcătură 
emoțională şi spirituală. Creştinii serbează Învierea Domnu-
lui şi respectă tradiții vechi de mii de ani. Unele dintre acestea, 
precum vopsirea ouălelor sau pregătirea mielului sunt arhicu-
noscute. Dar pe lîngă acestea, în lume, sunt şi tradiții inedite 
de Paşte.

Bulgarii au un mod inedit de a-şi ura de bine unii alto-
ra, în perioada Sărbătorilor Pascale: obişnuiesc să ciocnească 
ouăle de Paşte. Pare un lucru obişnuit, nu-i aşa? Ei bine, bul-
garii ciocnesc mai întîi oul de peretele bisericii şi sunt obligați 
să mănînce primul ou spart în acest fel. De asemenea, după ce 
au lovit oul de clădirea lăcaşului sfînt, continuă să cionească 
între ei. La final, potrivit tradiției, persoana care a reuşit să 
păstreze oul cît mai puțin crăpat, se va bucura de mult succes, 
fericire şi sănătate, pentru tot restul anului.

Ouă se ciocnesc şi în Germania, de Paşte. Dar germanii 
obişnuiesc să le „trateze” altfel: ouăle nu sunt sparte, ci li se 
face un mic orificiu, pe unde conținutul este scos afară. Coaja 
nu se aruncă, se decorează cu panglici colorate şi apoi se păs-
trează cu mare atenție, pe tot parcursul Săptămînii Luminate. 
Copacul de Paşte este o altă tradiție tipică pentru Germania şi 
presupune decorarea unui arbore de mici dimensiuni cu toate 
ouăle scobite şi atîrnate cu fîşii colorate.

În Israel există două sărbători distincte, cu ocazia Paştelui. 
Prima este serbată de israilienii care respectă Paştele Evreiesc, 
în timp ce pentru ceilalți, evenimentul religios este asemănă-
tor cu acela celebrat de majoritatea credincioşilor. În timpul 
Paştelui, evreii ortodocşi iau parte la mai multe procesiuni 
care urmează traseul străbătut de Iisus, pînă la Golgota. Parti-
ciparea la această rută este considerată o datorie sfîntă pentru 
credincioşi, motiv pentru care anual procesiunea atrage mii 
de pelerini. Doritorii se adună la Mormîntul Sfînt. 

Paştele în Mexic este puțin diferit față de cel serbat în ma-
joritatea țărilor creştine. Aici sărbătoarea Învierii Domnului 
dureaza mai mult şi reprezintă o combinație dintre Semana 
Santa şi Pascua. Semana Santa înseamnă Săptămîna Mare şi se 
celebrează din Duminca Floriilor şi pînă în prima zi de Paşte. 
De atunci şi pînă în urmatoarea zi de duminica se serbează 
Pascua, adică Paştele, în limba spaniolă. De Florii, mexicanii 
realizează flori din hîrtie creponată, colorată, pe care le duc 
la biserică, pentru sfințire. Apoi îşi decorează uşile caselor cu 
ele, pentru a fi siguri că vor fi protejați împotriva răului. O altă 
tradiție inedită în Mexic este pedepsirea trădătorului Iuda. 
Localnicii confecționează un manechin, îi ataşează artificii 
sau alte obiecte pirotehnice şi îi dau foc, în Duminica Sfîntă. 
Obiceiul a fost interzis în marile oraşe, din cauza numeroase-
lor accidente, dar îl poți vedea în zonele rurale.

Pomul tradițional pascal din Germania

Traditii pascale mai putin cunoscute

Dictionar religios

,,

 „Oricât de mult ar propăși 
cultura spiritului, la nesfârșit, și 
oricât ar vrea spiritul uman să-
și lărgească aria, totuși nicioda-
tă nu se va apropia de înălţimea 
și de cultura morală a creștinis-
mului, așa cum aceasta scânte-
iază și strălucește în Evanghelii, 

în Iisus Hristos.”
J.W. Goethe


