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Hristos a Înviat ! 

                                        

                         „Hristos cel Înviat se dăruiește în Sfânta Euharistie” 
 

                                                                       Extras din Pastorala Patriarhului României de Sfintele Paşti 2019 

    „Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viață veșnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.”  (Ioan 6, 54) 

                                                                            Hristos a înviat! 
Prin Înviere, trupul omenesc al lui Hristos Cel răstignit nu mai revine la viaţa pământească, stricăcioasă şi 

trecătoare, cum s-a petrecut cu Lazăr din Betania, de pildă, ci trupul înviat al lui Hristos devine nemuritor, nestricăcios 

şi veșnic. El poartă urmele Răstignirii în palme, în picioare şi în coastă, dar nimeni şi nimic pământesc nu-L mai poate 

reține sau stăpâni. Hristos Cel Înviat trece prin ușile încuiate (cf. Ioan 20, 19-28), Se face văzut şi nevăzut când şi unde 

voiește El (cf. Luca 24, 31). Trupul înviat al Domnului Hristos a intrat deja în Împărăția cerurilor, a trecut de la 

existenţa biologică sau pământească la existența „teologică”, cerească şi veşnică. 

Iisus Cel înviat nu mai moare niciodată, El este veşnic viu (cf. Apocalipsa 1, 8 şi 17-18; 2, 8). Prin urmare, „moartea 

nu mai are stăpânire asupra Lui”, după cum spune Sfântul Apostol Pavel (Romani 6, 9). În Hristos Cel înviat, moartea 

însăşi a fost omorâtă. De aceea, cântăm „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând […]” sau 

„Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului şi începutul altei vieți, veşnice”.  
Când Domnul Iisus Hristos a săvârșit Cina cea de Taină, mai întâi S-a rugat binecuvântând pe Dumnezeu şi mulţumindu-

I. Apoi a luat pâinea, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor Săi (cf. Luca 22, 19). Rugăciunea aceasta de mulțumire a lui Iisus se 

numește în limba greacă a Noului Testament: Euharistie. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind legătura care există între sărbătoarea Paştilor şi Cina cea de Taină sau Sfânta 

Euharistie, zice: „Pentru care pricină a săvârșit (Iisus) taina aceasta în timpul Paştilor? Ca să afli cu orice prilej că El este 

legiuitorul Vechiului Testament şi că pentru cele din Noul Testament au fost preînchipuite cele din Vechiul Testament.” 

Iubiți fii şi fiice duhovnicești, 

Cina cea de Taină este Taina iubirii depline a lui Iisus Hristos (Ioan 13, 1), ea cuprinde nu numai Taina morții Sale pe 

Crucea Golgotei, pentru iertarea păcatelor lumii întregi, ci şi Taina Învierii Sale şi a vieții veșnice din Împărăția lui 

Dumnezeu.  Tâlcuind acest adevăr, Părintele Dumitru Stăniloae spune: „Dacă Hristos nu S-ar fi răstignit şi n-ar fi înviat, n-

ar fi fost posibilă Cina cea de Taină şi Euharistia din Biserică. Euharistia de la Cina cea de Taină este anticiparea tainică 

a jertfei de pe Golgota şi a Învierii. Este dovada că Hristos a trăit la Cina cea de Taină în mod tainic jertfa şi învierea Sa, 

așa cum le va trăi în Euharistia Bisericii, ca să le imprime şi în trupul şi sângele nostru”. Așadar, prin Sfânta Euharistie ni 

se dăruiește iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel răstignit şi Înviat şi suntem îndreptați spre viaţa veşnică din Împărăţia lui 

Dumnezeu, dăruită nouă acum, în arvună, prin Sfintele Taine ale Bisericii, iar în plinătate la Învierea cea de Obşte. 

De aceea, Sfânta Euharistie este cea mai solemnă și mai intensă comuniune a Bisericii cu Hristos. Dacă prin 

adunarea credincioşilor în numele Lui şi prin rugăciuni adresate Lui, Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul 

credincioşilor (cf. Matei 18, 20), prin împărtășirea euharistică a credincioşilor cu Hristos, El devine interior lor, potrivit 

făgăduinţei Lui: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viață veșnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 

6, 54), şi „cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, rămâne întru Mine şi Eu întru el” (Ioan 6, 56). Sfânta Euharistie 

conține şi exprimă Taina unității Bisericii ca trup tainic al lui Hristos, constituit şi sfinţit prin lucrarea Duhului Sfânt. 

Întrucât Învierea Domnului Hristos este lumina deplină a Sfintei Euharistii şi a întregii vieți creștine, ea ne cheamă astăzi 

să înțelegem binefacerile participării la Sfânta Liturghie şi ale împărtășirii cu Trupul şi Sângele lui Hristos Cel 

răstignit şi înviat. Prin Sfânta Euharistie primim: „sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, (…) tămăduirea sufletului și a 

trupului, izgonirea a tot potrivnicului, luminarea ochilor inimii, împăcarea sufleteștilor puteri, ajutor spre credință 

neînfruntată, dragoste nefățarnică, desăvârșirea înțelepciunii, paza poruncilor dumnezeiești, adăugirea dumnezeiescului har şi 

dobândirea Împărăției lui Dumnezeu”, după cum este scris în „Rugăciunea întâi de mulțumire, după Dumnezeiasca 

Împărtășanie”. 

Cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului, vă îndemnăm să aduceți, prin cuvânt şi faptă bună, bucurie şi lumină în 

sufletele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliați şi singuri, ca să simtă că iubirea jertfelnică a lui Hristos Cel 

răstignit şi înviat pentru mântuirea lumii este izvor de lumină, de pace şi de bucurie. Să nu uităm nici pe românii care se 

află printre străini, ci să ne rugăm pentru sănătatea şi mântuirea lor, spre a spori comuniunea frățească şi spre a cultiva mai 

mult iubirea față de poporul român şi de România. 

Dorim ca Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă tuturor pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, adresându-vă totodată 

salutul pascal: Hristos a înviat! 

Al vostru către Hristos-Domnul rugător şi de tot binele doritor, 

                                                                                           † D A N I E L, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii  28 aprilie  –  5 mai  2019 

Duminică         28 aprilie           0 - 04 - Liturghia Sf.Paşti (a Învierii) – Pr.Ticu 

Duminică         28 aprilie         12 – 13 - Vecernia Paştilor (“A doua Înviere”) şi a Sf.M.Mc.Gheorghe 

Luni                 29 aprilie          8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Paşti) , Sf.M.Mc.Gheorghe şi parastas ctitori  – Pr.Ticu 

Marți               30 aprilie          8 – 12 - Uscarea Sf.Paşti şi Sf.Liturghie (Drumul spre Emaus) – Pr.Dragoş 

Miercuri            01  mai  - Program administrativ (zi liberă) 

Joi                      02  mai          17 - 18 - -Vecernia Izvorului Tămăduirii 

Vineri                03  mai            8 - 12 - Sf.Liturghie (Izvorul Tămăduirii) şi Sfinţirea Apei – Pr.Ticu 

Sâmbătă            04  mai          17 - 18 -  Vecernia duminicii a II-a după Paşti – Pr.Ticu 

Duminică          05  mai           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ap.Toma) – Pr.Dragoş 

Duminică          05  mai         17 – 18 -  Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

                                Izvorul Tămăduirii  este un praznic al Maicii Domnului așezat  în Vinerea din Săptămâna luminată,  

                              amintind de una din minunile Maicii Domnului.  

                               Sărbătoarea datează din a doua jumătate a primului  mileniu creștin.  

                                  Descoperirea Izvorului Tămăduitor - Există două relatări privind descoperirea izvorului  

                              tămăduitor  de lângă orașul Constantinopol. În orice caz, este probabil ca izvorul, așezat într-un mic  

                               crâng și închinat Maicii Domnului, să fi existat și să fi fost cunoscut încă mai de timpuriu decât este  

                                indicat în relatări, însă ca el să fi fost înăbușit sau acoperit odată cu creșterea pădurii. 

1. Nichifor Calist - Relatarea cea mai cunoscută îi aparține lui Nichifor Calist , ultimul istoric bisericesc de tradiție 

greacă, care a scris în anii 1320. 

2. Procopiu- O relatare mai timpurie se regăsește și la marele istoric bizantin Procopiu din Cezareea (cca. 500-565). 

Potrivit versiunii lui Procopiu, pe când împăratul Iustinian era plecat la vânătoare, a ajuns într-o frumoasă pădure în care a aflat 

o capelă înconjurată de o mare mulțime de oameni, având împreună cu ei un preot, în fața unui izvor. Întrebând despre cele ce 

se petreceau acolo, i s-a spus că acesta era un „izvor minunat”. Atunci împăratul a poruncit ca pe acel loc să fie înălțată o 

splendidă biserică, folosind materialele rămase de la înălțarea bisericii Sfânta Sofia. Biserica ar fi fost înălțată în ultimii 

ani ai domniei marelui împărat, cca. 559-560, în apropierea izvorului tămăduitor. După înălțarea acestui sanctuar, 

poarta orașului situată în afara zidurilor lui Teodosie a început să fie numită Poarta Izvorului.                 

                                                                                                                                                 https://ro.orthodoxwiki.org 

 

    Săptămâna Luminată                                                                    Adrian Cocosila           www.crestinortodox.ro 

Săptămâna care urmează praznicului Învierii Domnului este numită Săptămâna Luminată. În vechime, Botezul era săvârșit în 

noaptea de Paști. Cei botezați erau numiți "luminați" și purtau haine albe în toată săptămâna de după Paști.  În această perioadă 

toate se umplu de lumina sfântă a Învierii Domnului. 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 Sau. 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 săptămâna 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.  

                Rânduieli speciale în Săptămâna Luminată  

     În Săptămâna Luminată, zilele de miercuri și vineri sunt zile cu "harți". Biserica ne oferă dezlegare la mâncărurile de 

dulce datorită Învierii Domnului. Conform Tipicului Sfântului Sava, miercurea și vinerea, în perioadă cuprinsă între 

Învierea Domnului și Duminica Tuturor Sfinților (prima după Rusalii), avem "dezlegare la pește".  
      De la Învierea Domnului și până la Rusalii, nu se fac metanii, ci doar închinăciuni.  

      Începând din Duminica Sfintelor Paști și până la Înălțarea Domnului, la Liturghie se cântă Axionul Paștilor: "Îngerul a 

strigat …", iar credincioșii se salută cu cuvintele: "Hristos a înviat!” și răspund: "Adevărat a înviat!"  

 În Săptămâna Luminată nu se citește Psaltirea.  

        În această săptămână nu se fac parastase pentru cei trecuți la cele veșnice. Amintim că începând cu praznicul Intrării 

Domnului în Ierusalim, Biserica nu mai face slujbe speciale pentru cei adormiți. Aceste slujbe sunt reluate după Duminica 

Tomii. Acest lucru nu înseamnă că ei sunt dați uitării. Să nu pierdem din vedere că Biserica îi pomenește pe aceștia în cadrul 

oricărei Sfinte Liturghii. Chiar și în Săptămâna Pătimirilor cei adormiți sunt pomeniți în cadrul Sfintei Liturghii din Joia cea 

Mare, apoi de praznicul Învierii și la orice Sfântă Liturghie de după Sfintele Paști.  

      Slujbele de înmormântare din Săptămâna Luminată sunt oficiate după o rânduială specială. Slujba înmormântării este 

înlocuită de slujba Învierii. Așadar și cântările acestei slujbe vorbesc de biruința Vieții asupra morții.  

     Marți, în Săptămâna Luminată, au loc uscarea și sfărâmarea Sfântului Agneț, sfințit în cadrul Liturghiei Sfântului 

Vasile din Sfânta și Marea Joi, din Săptămâna Patimilor.  Agneț este uscat și sfărâmat după o rânduială specială. După ce este 

sfărâmat, este așezat într-un chivot pe Sfânta Masă din Altar. Acest Agneț este folosit de-a lungul întregului an pentru 

împărtășirea bolnavilor sau a celor care nu pot merge la biserică din motive bine întemeiate. 

De Paşte prăznuim noua viaţă, care a răsărit din mormânt, care ne-a fost dăruită nouă, celor care credem în Hristos. Şi ne-a fost dată în ziua 
Botezului nostru, în care: „ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi 
noi întru înnoirea vieţii"(Romani, VI, 4). Astfel, de Paşte prăznuim învierea lui Hristos ca pe ceva ce s-a petrecut şi încă se mai petrece cu noi. Pentru că 
fiecare am căpătat darul acestei vieţi noi, puterea de a o primi înăuntrul nostru şi de a trăi după rânduielile ei. Este un dar care schimbă total 
atitudinea noastră faţă de orice în această lume, inclusiv faţă de moarte. Prin acest dar putem să afirmăm cu bucurie: „Moartea nu mai există!"                                                                       

                                                                                                                                                                              Pr.Alexander Schmemann 

 




