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Micul ziar informatv parohial de Imola de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Graiul Ortodoxiei" este un sfetnic bun al trezirii duhovniceşti şi al 
desăvârşirii, ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin rândurile de aur ale sfinţilor mari dascăli şi în 
văţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mîntuirii. 

     Spre Înviere – cu sau fără Hristos? 

Suntem în Postul cel Mare, al Patimilor şi Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos. Şi totuşi, nimic nu se schimbă în modul nostru zilnic de trai. 
Suntem la fel de răi sau cel mult căldicei, indiferenţi la durerea 
celuilalt; poate ne-am oprit de la unele alimente, dar ne hrănim în 
continuare cu otrava televizorului, răspândind-o mai departe în 
vieţile noastre. Nu mâncăm carne, dar mâncăm „carnea aproapelui”, 
prin gânduri rele de judecată. 

Spune-mi cum posteşti ca să-ţi spun cine eşti 
Ne-am aştepta, poate, ca într-o ţară care se declară peste 80% ortodoxă, 
Postul Mare să facă o diferenţă. Însă în afara unor rafturi comerciale pe 
care scrie „produse de post” nu se vede nimic. La televizor sunt aceleaşi 
emisiuni pline de domniţe prea goale la trup (indiferent de profilul 
emisiunii) şi aceiaşi producători deloc interesaţi de culturalizare, decenţă, 
bun-gust.  

Oare nu ştiu domniţele de la televizor că atunci când se dezbracă de hainele 
acelea în faţa camerei de filmat se dezbracă de fapt şi de Hristos? Aşa cum 
se dezbracă de Hristos şi cei care le pun pe micile noastre ecrane, dar şi cei 
care le privesc. Culmea este că foarte mulţi dintre aceştia sunt creştini 
botezaţi, dar prea puţini se dovedesc a fi şi creştini practicanţi. Suntem 
aşadar un popor „majoritar creştin ortodox” care nu trăieşte, nu 
gândeşte şi nu simte creştineşte. Noi suntem, din nefericire, cei care 
dăm „...zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen...” dar uităm de cele 
ale Legii „… judecata, mila şi credinţa...” (Matei 23,23). Noi suntem cei 
care spălăm numai partea din afară a blidului (Matei 23,25) şi tot noi 
suntem şi mormintele cele văruite pe din afară dar care pe dinăuntru „sunt 
pline de oase de morţi şi de toată necurăţia”(Matei 23,27). 
Trecem prin Postul cel Mare aşa cum de altfel trecem prin propria 
noastră viaţă: grăbiţi, absenţi şi preocupaţi cu adevărat doar de cele 
lumeşti. Postul Mare este de fapt oglinda vieţii noastre de la un cap la 
altul, la o scară mult micşorată, bineînţeles. Trăim, se pare, ca şi cum 
am crede cuvintele saducheilor, „cei ce zic că nu este înviere.”(Matei 22,23). 
Trăim Postul Mare (adică propria noastră viaţă) ignorând faptul că nu 
suntem decât „iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în 
cuptor”(Matei 6,30) şi uitând că trebuie să căutăm mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga nouă (Matei 
6,33). 

Somnul adânc al nepăsării 
Suntem orbii şi surzii care nu mai văd şi nu mai aud îndemnul 
permanent al Bisericii lui Hristos de a ne trezi din somnul păcatului 
în care ne-am cufundat, asemenea lui Iona în fundul corabiei cu care 
încerca să fugă la Tarsis de chemarea lui Dumnezeu la misiune (Iona 
1,3-6). Precum Iona nu simte cutremurul corabiei în furtuna iscată pe 
mare, asemenea nici noi nu simţim cutremurul sufletului nostru prins în 
vâltoarea indiferenţei noastre. Dar precum cârmaciul corabiei de atunci 
strigă la Iona şi-l trezeşte cu cuvintele: „Pentru ce dormi? Scoală-te şi 
strigă către Dumnezeul tău, poate El îşi va aduce aminte de noi, ca să 
nu pierim!”, asemenea strigă şi Biserica prin slujitorii ei către 
poporul care este cufundat în somnul nepăsării, al indiferenţei. 

Către noi este şi îndemnul apostolului neamurilor, Sfântul Pavel, 
când zice : „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina 
Hristos.”(Efeseni 5,14). Biserica lui Hristos – prin slujitorii ei cei 
sfinţiţi, episcopi şi preoţi – este cea care se îngrijeşte ca noi să ne 
trezim din somnul păcatului şi să ne îmbrăcăm cu haina trezviei. 
Biserica lui Hristos în lume este ca şi Tobie care, în noaptea nunţii, o 
trezeşte pe soţia lui, Sara, şi-i spune : „Scoală, soro, să ne rugăm, ca să ne 
miluiască Domnul.”(Tobit 8,4). 
Iar îndemnul Martei: „Învăţătorul este aici şi te cheamă.”(Ioan 11,28) ne 
este adresat şi nouă, celor adormiţi de indiferenţă şi căzuţi în nepăsare. 
Acest îndemn îl regăsim de altfel tainic inscripţionat pe coperţile fiecărei 
Sfinte Scripturi şi pe frontispiciul fiecărei sfinte biserici, dar mai presus de 
toate îl regăsim pe orice Sfânt Potir din mâna preotului sau episcopului la 
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Toate acestea ne spun: „Vino! Domnul te 
cheamă”. 

Oare Domnul va veni la sărbătoare? 
Să încercăm să înţelegem că Postul Mare este chipul vieţii noastre şi 
că nu ne vom bucura de Înviere (a lui Hristos, dar şi a noastră) dacă 
nu ne trezim din somnul indiferenţei şi nu ne vom ridica din 
nepăsarea în care am căzut. Să nu ajungem deci, precum arhiereii şi 
fariseii din vremea lui Iisus, să ne întrebăm: „Ce vi se pare? Oare nu va 
veni la sărbătoare?” (Ioan 11,56). Să avem în vedere şi atenţionarea 
Preasfinţitului Daniil Stoenescu, care spune, în volumul său „Atotprezenţă 
şi Parusie”: „Pot exista sărbători sau praznice cu Hristos sau împreună cu 
Hristos şi sărbători sau praznice fără Hristos. Deşi este prezent în Biserică 
real şi tainic, la fiecare sărbătoare sau praznic creştin prin Duhul 
Sfânt, Hristos poate fi absent din sufletul nostru. (…) Când sărbătorile 
ajung să fie mai mult obiceiuri şi datini, mai mult sau mai puţin strămoşeşti, 
mai mult sau mai puţin ortodoxe, atunci duhul sărbătorii se stinge, fără a 
mai lumina, fără a mai aprinde şi fără a mai încălzi sufletele îngheţate 
şi amorţite de prea mult duh lumesc…”.  

 
Deci Domnul nu lipseşte de la Înviere. Dar noi?

 

Pastorală  la  Învierea  Domnului 
"Să ne apropiem, purtătorilor de lumină, de Hristos, 

Cel ce a ieşit din mormânt ca un mire; 
şi să prăznuim, împreună cu cetele iubitoare de praznice, 

Paştile lui Dumnezeu, cele mântuitoare" 
(Canonul Învierii, cântarea a 5-a) 

                                  HRISTOS  A  ÎNVIAT! 
                  Iubiţi  credincioşi, ctitori  și  binefăcători  a  sfintei  noastre  BISERICI ORTODOXE. 
       Iubiţi credincioşi, 
Cât este de sfântă această noapte de 
mântuire! Cât este de strălucit acest 
praznic al praznicelor! Cu câtă bucurie 
am cântat: „O, Paştile cele mari şi 
preasfinţite, Hristoase! O, înţelepciunea 
şi Cuvântul şi Puterea lui Dumnezeu. 
Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, 
mai adevărat, în ziua cea neînserată a 
împărăţiei Tale!" (Troparul al 2-lea, 
Cântarea a 9-a de la Utrenia învierii).Da, 
iubiţi credincioşi, aceasta este bucuria 

noastră, aceasta este şi nădejdea noastră: bucuria că în această noapte sfântă Hristos cel Răstignit a Înviat şi noi 
toţi suntem părtaşi ai învierii Sale şi nădejdea că ne vom împărtăşi cu Domnul, mai adevărat, adică mai deplin, în 
Împărăţia Sa în veşnicie - căci ziua cea neînserată, ziua cea fără de sfârşit este veşnicia. 
Şi pentru că noaptea aceasta este atât de înălţătoare, este „împărăteasă şi doamnă, praznic al praznicelor şi 
sărbătoare a sărbătorilor", după cum împreună am cântat, vă adresez chemarea să stăruim puţin asupra unui 
înţeles adânc al acestei sărbători, şi anume acela că Hristos cel Înviat, pe care astăzi Îl slăvim, este însăşi viaţa şi 
izvorul vieţii noastre.Despre faptul că Hristos este viaţa şi izvorul vieţii avem mărturii atât din Vechiul 
Testament, precum ne spune psalmistul: „că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină» (Ps. 
35,9), cât şi în Noul Testament, prin mărturisirile lui Hristos Domnul şi prin cele ale Sfinţilor Apostoli. Astfel, 
mărturisind despre Sine, Mântuitorul Hristos a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa" (Ioan 14, 6), precum şi: 
„Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan 11, 25); de asemenea „Eu sunt 
pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată" (Ioan 6, 35). 
Mărturisind despre rostul întrupării Sale în lume, rost pentru noi, oamenii, Hristos a spus: „Eu am venit ca viaţă 
să aibă şi din belşug să aibă" (Ioan 10, 10), sau „Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac" (Ioan 10, 28). 
Datori suntem în toată vremea să luăm aminte la viaţa noastră şi să nu ne mulţumim cu faptul că suntem botezaţi, 
ci să facem faptele credinţei, ca din aceste fapte să cunoaştem cum ne înfăţişăm înaintea lui Dumnezeu, după cum 
ne îndeamnă şi Sfântul Apostol Pavel: „Aşadar, acestea zic şi mărturisesc în Domnul, ca voi să nu mai umblaţi de 

acum cum umblă neamurile - adică 
necredincioşii în  deşertăciunea minţii lor, 
întunecaţi fiind la cuget, înstrăinaţi fiind de viaţa 
lui Dumnezeu, din pricina necunoştintei care 
este în ei, din pricina împietririi inimii lor; 
aceştia petrec în nesimţire şi s-au dat pe sine 
desfrânării, săvârşind cu nesaţ toate faptele 
necurăţiei. Voi însă n-aţi învăţat aşa pe Hristos" 
(Ef. 4, 17-20). 
De asemenea datori suntem să facem faptele 
credinţei şi să ne curăţim sufletele noastre prin 
Taina Spovedaniei şi să primim Sfântul Trup şi 
Sânge al lui Hristos prin Taina Cuminecării, aşa 
cum mulţi dintre dumneavoastră aţi şi făcut în 
aceste zile. 
       Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
Hristos ne dăruieşte şi nouă tuturor pacea Sa 
aducătoare de bucurie. Ca şi Apostolii oarecând, 
primind pacea lui Hristos, aflăm împăcare sufletelor noastre şi ne arătăm vrednici de primirea lui Hristos Înviat, 
în Taina Sf. împărtăşanii. Iar apoi mărturisim că am aflat „Duhul cel ceresc, am aflat credinţa cea adevărată", 
credinţa mărturisitoare a învierii Domnului. Ca şi pe Apostoli, întâlnirea cu Hristos cel înviat ne transformă din 
ucenici cu puţină credinţă şi înţelegere în mărturisitori ai Învierii Domnului, Cel ce a surpat peretele despărţirii şi 
a adus pacea. 
Îndemnul meu la acest praznic slăvit este să cerem lui Hristos cel Înviat să ne dăruiască pacea Sa aducătoare de 
bucurie, pacea sufletului şi cea a împăcării cu semenii, să ne dea gândul cel bun al împăcării cu fraţii noştri, ca 
împreună să mărturisim credinţa ortodoxă întemeiată pe învierea Domnului. 
Să rugăm pe Hristos Domnul să ne binecuvânteze pe noi toţi şi să ne facă pe toţi părtaşi învierii Sale în împărăţia 
cea cerească. 

Hristos a înviat! 
       Adevărat a înviat!                                                                                             Din mila lui Dumnezeu,al vosru rugător către Domnul prot,Serghei Popescu. IMOLA 2012 

Simboluri Pascale 
Credincioşii au cîteva simboluri pascale care nu trebuie uitate în nici un an de cei ce sãrbãtoresc Sfintele Paşte. Acestea au fost transmise din generaţie în 
generaţie, fiecare dintre noi cunoscîndu-le şi respectîndu-le semnificaţia divinã. Iatã care sînt aceste simboluri pascale.  

Lumînarea de Înviere ne apãrã de rele 

În noaptea sfîntã a Învierii, fiecare persoanã, indiferent de sex sau de 

vîrstã, care ia parte la Înviere trebuie sã aibã la ea şi o lumînare pe care o 
aprinde şi o ţine vie pe tot parcursul slujbei Sfintei Învieri. Dupã 
terminarea acesteia, fiecare se întoarce cu lumina acasã. Dupã ce trece 
pragul casei, se închinã, dupã care stinge lumînarea. La ţarã, lumînarea 
este stinsã de grindã, afumînd-o în semnul crucii. Dupã numãrul acestor 
cruci se socoteşte numãrul anilor de cînd e casa sau cîţi ani s-a trãit în ea. 
Indiferent dacã este vorba de sat sau de oraş, credincioşii trebuie sã 

pãstreze lumînarea cu cea mai mare sfinţenie tot anul, pentru a o avea la 
îndemînã şi a o putea aprinde atunci cînd este nevoie, în caz de cutremur, 
de inundaţii, de boalã etc. Cînd preotul spune prima datã cuvintele 
Hristos a înviat!, fetele necăsătorite care asistã la Înviere şoptesc: Eu sã 
joc înainte!, pentru a se mãrita. Tot atunci, vînãtorii zic: Vînat prind!, iar 
pescarii: Peşte prind! În credinţa popularã existã convingerea cã, rostind 
cuvintele, ei vor avea tot anul spor la vînat şi la pescuit.  

Crucea reprezintã iubirea lui Dumnezeu 
Crucea este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei 
lui Iisus Hristos pentru salvarea omenirii. Crucea a fost declaratã simbol 

al creştinãtãţii 
de împãratul 
Constantin, în 
cadrul 
Conciliului de la 
Niceea, în anul 
325 dupã 
Hristos.  

Mielul - Iisus 
  Mielul Îl simbolizeazã chiar pe Iisus Hristos, Care s-a jertfit pentru pãcatele lumii şi a       
  murit pe cruce ca un miel nevinovat. Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie   
  creştinã. Rugãciunile pentru binecuvîntarea mieilor dateazã din secolul al VII-lea.   
  Ulterior, mielul fript a devenit un fel principal pe masa de Paşte a tuturor creştinilor. 
                              Pasca se coace o singurã datã pe an 
  Gospodinele coc, o singurã datã pe an, de Sfintele Paşte, pasca. Aceasta are o formã 
  rotundã, pentru cã se crede cã scutecele lui Hristos au fost rotunde. Avînd la mijloc   
  o cruce, pasca este împodobitã pe margini cu aluat împletit. 
                                   

Iepuraşul aducãtor de cadouri 
Iepurele, cel mai fertil animal, era vãzut ca un simbol al renaşterii întregii 
naturi în aceastã perioadã a primãverii. Prima apariţie a iepuraşului ca 
simbol al Paştelui a  avut loc în Germania, menţionat fiind în cãrţi, în jurul 
anului 1500. Primii iepuraşi comestibili au fost fãcuţi tot în Germania, la 
începutul secolului XVII, din aluat şi   zahãr. În America, tradiţia iepuraşului 
de Paşte care le aduce copiilor cuminţi cadouri   ouã vopsite a venit prin 
emigranţii  germani. Astfel, iepuraşul de Paşte s-a  alãturat lui   Moş Crãciun, 
fiind iubit de copiii din lumea întreagã. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.poeziipentrucopii.com/wp-content/uploads/2010/03/Iepurasul-de-Paste-300x225.jpg&imgrefurl=http://www.poeziipentrucopii.com/category/mesaje-de-sarbatori/&usg=__wZETVhunWd_fOZxnmON_4mS_MpQ=&h=225&w=300&sz=31&hl=ru&start=8&sig2=BQpTSvEHlDgaYq2LH8MDyQ&zoom=1&tbnid=zeLAo99nbEe_YM:&tbnh=87&tbnw=116&ei=6newTaBi1IKzBtWXkPIL&prev=/search?q=Iepura%C5%9Ful+aduc%C3%A3tor+de+cadouri&hl=ru&sa=G&rlz=1R2GGLL_ruIT376&biw=1676&bih=782&site=search&tbm=isch&itbs=1
http://graiulortodox.wordpress.com/
http://graiulortodox.wordpress.com/
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Povestea oualor de Paste 
Oul rosu este unul dintre cele mai reprezentive simboluri ale Pastelui. Ouale sunt vopsite si decorate special pentru a sarbatori venirea 
primaverii.Traditia oualor rosii este mai veche decat sarbatoarea Pastelui. Oul este un vechi simbol al fertilitatii.Ouale de Paste simbolizeaza 
bunavestire, buna dispozitie, regenerarea vietii, dar si sacrificiul Mantuitorului Iisus. Exista foarte multe legende despre ouale rosii, de la cele asezate in fata crucii 
lui Iisus si stropite cu sangele acestuia, pana la cele cu care crestinii se spala dimineata. Legendele crestine leaga simbolul oualor rosii de patimile lui Iisus. 
Rastignirea si invierea Mantuitorului simbolizeaza reinnoirea naturii si venirea primaverii. Oul este unul dintre simbolurile vietii. Aceste reprezinta si regenerare, 
purificare si vesnicie. Una dintre legendele oului de Paste spune ca atunci cand Iisus a fost batut cu pietre, acestea s-au 
transformat in oua rosii atunci cand il atingeau. O alta legenda spune ca Sfanta Maria atunci a venit sa isi vada Fiul 
rastignit i-a adus oua pe care le-a asezat la picioarele acestuia. Sub cruce, ouale au fost picurate de sangele lui Iisus. O 
alta legenda spune ca dupa ce Iisus a fost rastignit, rabinii farisei au facut o petrecere. Unul dintre ei a spus ca atunci 
cand va invia cocosul pe care il mananca, iar ouale fierte vor deveni rosii, atunci va invia si Iisus. Fariseul nici nu si-a 
terminat cuvintele ca ouale au devenit rosii, iar cocosul a inceput sa bata din aripi.Alte traditii spun ca oua rosu exista 
cu 2000 de ani inainte de Hristos. Chinezii au fost primii care au folosit ouale colorate. Ouale au fost vopsite insa si in 
Ucraina, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Rusia, Grecia, Italia, Franta, Spania, Austria, Germania, Elvetia, Belgia, Olanda, 
Lituania, Finlanda, Estonia, Suedia, Armenia, Egipt si Anglia. La romani, ouale de Paste au puteri miraculoase. Vindca 
boli, protejeaza animalele din gospodarie si sunt benefice pentru sanatate. Ouale erau vopsite in culori vegetale, 
obtinute din diverse legume. Culorile vegetale erau preparate dupa retete stravechi, transmise din generatie in 

generatie. Plantele folosite erau alese in functie de momentul recoltarii, de timpul de uscare, dar si de modul in care erau combinate. Si culorile folosite pentru colorarea oualor au o 
simbolistica aparte:Rosu: sange, soare, foc, dragoste si bucurie de viata Negru: statornicie, eternitate Galben: lumina, tinerete, fericire, recolta, ospitali tate Verde: reinnoirea naturii, 
prospetime, rodnicie, speranta Albastru:cer, sanatate, vitalitate  Violet: stapanire de sine, rabdare, dreptate. 

Ouãle roşii au puteri miraculoase 
Ouãle simbolizeazã mormîntul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea Sa din   morţi. De aceea, cînd sparg 
ouãle prin ciocnire, dar şi cînd se salutã, creştinii îşi spun:  Hristos a înviat! Adevãrat a înviat! Culoarea roşie a 
ouãlor simbolizeazã sîngele lui  Iisus care s-a scurs pe cruce pentru mîntuirea lumii. Existã credinţa cã toţi cei 
care ciocnesc se întîlnesc pe lumea cealaltã. Ouãle simbolizeazã şi reîntinerirea, primãvara.   
În Egiptul antic, oul era simbolul legãmîntului vieţii şi reprezenta, totodatã, sicriul sau camera mortuarã. În 
tradiţia popularã de la noi, ouãle de Paşte sînt purtãtoare de puteri miraculoase: vindecã boli, protejeazã 

animalele din gospodãrie şi vã apãrã de rele. Legenda spune cã Maica Domnului, care venise sã-şi plîngã fiul 
rãstignit, a pus coşul cu ouã lîngã cruce şi acestea s-au înroşit de la sîngele ce picura din rãnile lui Iisus. Domnul, 
vãzînd cã ouãle s-au înroşit, le-a spus celor prezenţi: „De acum înainte sã faceţi şi voi ouã roşii şi împestriţate, 
întru aducere aminte de rãstignirea mea, dupã cum am fãcut şi Eu astãzi“. Ciocnitul ouãlor se face dupã reguli 
precise: persoana mai în vîrstã, de obicei bãrbatul, ciocneşte capul oului de capul oului ţinut în mînã de partener, 
în timp ce rosteşte cunoscuta formulã Hristos a inviat!, la care se rãspunde Adevãrat a înviat!    

ÎNSĂMNĂTATEA   ZILELOR  PATIMILOR  MÎNTUITORULUI 
     
Joia Mare, numitã si Joia Patimilor sau Joia Neagrã, este ultima joi din 
Postul Pastelui.Toate slujbele, pomenirile si parastasele care au inceput în 
prima sîmbãtã a Postului Mare, dureazã numai pînã în Joia Mare, zi in care 
se pomenesc din nou, mortii. În unele zone ale tãrii se obisnuieste sã se 
ducã la bisericã bãuturã si mîncare, care se sfintesc si se dau de pomanã, de 
sufletul mortilor. În alte regiuni, la bisericã se împart colivã si colaci. Joia 
Mare este consideratã o zi binefacatoare si apãrãtoare a mortilor. De aceea, 
mortii vin în fiecare an în aceastã zi la vechile lor locuinte, unde stau pînã 
în sîmbata dinainte de Rusalii. Deoarece în Joia Mare de obicei nu e prea 
cald dimineata, se fac focuri în curtea casei, pentru ca mortii sã se poatã 
încãlzi. Este un semn al iubirii si respectului pentru cei adormiti, care nu 
sunt uitati de cei dragi nici înainte, si nici în timpul Sãrbãtorilor de 
Pasti.Conform traditiei, înrosirea ouãlor de Pasti se face în Joia Mare, 
pentru cã se spune cã ouãle fierte si vopsite în aceastã zi se pot pãstra pe 
tot parcursul anului, fãrã sã se strice. Se mai spune cã dupa Joia Mare 
urzicile (mîncare de post) nu mai sunt bune de mîncat, pentru cã încep sã 
înfloreascã (“nunta urzicilor”).Existã credinta cã nu este bine sã dormi în 
Joia Mare, cãci cine doarme în aceastã zi va fi lenes tot anul. În special dacã 
doarme o femeie, va veni Joimãrita care o va pedepsi sã nu poatã munci tot 
anul.Vinerea Mare este ultima vineri dinaintea Sãrbãtorii de Pasti (din 
Sãptãmîna Mare ) si se mai numeste si Vinerea Patimilor ( ziua patimilor si 
rãstignirii lui Iisus) sau Vinerea Seacã (pentru cã e zi de post negru pentru 
cei mai multi români, adicã nu mãnîncã si nu beau nimic toatã ziua). 

Postul negru este tinut în credinta cã Dumnezeu îl va feri pe cel care 
posteste de toate bolile, îl va face sã fie sãnãtos si sã-i meargã bine tot 
restul anului.În timp ce oamenii mai în vîrstã se spovedesc si se 
împãrtãsesc de mai multe ori pe an, cei tineri merg pentru aceste lucruri 
doar o datã pe an, in Vinerea Pastilor.Conform traditiei, Vinerea Mare este 
ziua scãldatului: se crede cã cel care se cufundã de trei ori in apã rece in 
Vinerea Seacã, va fi sãnãtos tot anul.Se spune cã dacã plouã în Vinerea 
Seacã anul va fi bogat, cu recolte îndestulãtoare,  iar dacã nu plouã, anul va 
fi secetos, neroditor.   În prima zi de Pasti existã obiceiul de a se purta 
haine noi în semn de respect pentru aceastã aleasã sãrbãtoare, dar si 
pentru cã ea semnificã primenirea trupului si a sufletului, asa cum se 
primeneste întreaga naturã odatã cu primãvara.Masa din prima zi de Pasti 
este un prilej de reunire a familiei, decurgînd dupã un adevãrat ritual.De pe 
masa de Pasti nu pot lipsi: ouãle rosii, cașul de oaie, salata cu ceapã verde si 
ridichi, drobul si friptura de miel, pasca umplută cu brînzã sau  smîntinã si 
mai nou, cu ciocolatã.     În a doua zi de Pasti s-a mai pãstrat  obiceiul 
udatului, avînd semnificatia unui act de purificare.  De obicei, feciorii 
stropesc cu apã sau cu parfum  persoanele iesite în cale, în special fetele.În 
fiecare primãvarã, se reaprinde în sufletul nostru flacãra sperantei si 
încrederii în Învierea din veac, asa cum natura reînvie an de an, mai 
gingasã cu fiecare ghiocel, mai caldã cu fiecare mîtisor, mai plinã de taine 
cu fiecare mugur si fiecare frunzã… 

Sfînta Lumină s-a pogorît la Mormîntul Domnului! 
Lumina Sfîntă coboară an de an 
în Biserica “Învierea Domnului” 
din Ierusalim, aducînd 
binecuvîntarea lui Dumnezeu. 
Abia s-a sfîrşit ceremonialul 
care a fost urmărit de zeci de 
mii de pelerini sosiţi la 
Ierusalim pentru a asista la 
minunea Pogorîrii din cer a 
Focului Haric impreună cu 
milioane de telespectatori din 

întreagă lume.După rugăciunile îndelungate, Focul Haric s-a pogorît pe 
piatra pe care Trupul Mîntuitorului a fost pus după ce a fost dat jos de pe 
Cruce, unde a fost înfăşurat în giulgiu şi unde Maica Domnului şi-a plîns 
Fiul, înainte ca El să fie pus în Mormînt.An de an, în sîmbăta dinaintea 
Paştelui, credincioşii se strîng la Sfîntul Mormînt din Ierusalim, pentru 
milioane de creştini, locul cel mai sfînt de pe pămînt, pentru a asista la 
Minunea Pogorîrii Luminii Sfinte.Creştinii se adună în jurul bisericii 
“Învierea Domnului” chiar din Vinerea Patimilor, cu o zi înainte, aşteptînd 
această zi pentru a putea pătrunde în interior, acolo, unde la Mormîntul 
Domnului, va avea loc Minunea.Cu puţin înainte de ora 11 către uşa bisericii 
“Învierea Domnului” se îndreaptă o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Armene. 
În fruntea acestei delegaţii se află un preot care ţine în mîini cheia de la uşa 
bisericii. El se îndreaptă către uşa pentru a o deschide, după care practic va 
începe ceremonialul ce precede Pogorîrii Luminii.Cu strigăte de bucurie, 
întîmpină creştinii deschiderea bisericii şi sunt în aşteptare ca să intre şi ei 
în interior. Aici, la Mormîntul Domnului, vin an de an mii şi mii de 
credincioşi.Poliţia locală, dă ultimele indicaţii, vociferînd în megafoane şi 
reglementînd circulaţia, pentru ca în faţa uşii să nu se facă aglomeraţie, şi ca 
toţi creştinii adunaţi aici, să poată să intre înăuntru. Cu toate acestea, sute 
de creştini, nu reuşesc anual să intre în biserică. După unele surse, azi 
Pogorîrea Focului Haric au aşteptat 40 mii de pelerini. Însă doar 10 mii au 
încăput în Biserica “Învierea Domnului”, restul pelerinilor au aşteptat pe 
străzile învecinate.Deşi are ca locuitori reprezentanţi ai mai multor religii, 
totuşi Sîmbăta Paştilor, este o zi sărbătorească pentru oraşul Ierusalim. 
Pentru buna desfăşurare a sărbătorii este implicată şi armata israelită. În 
interiorul bisericii “Învierea Domnului”, pe care alte confesiuni creştine 
decît cea Ortodoxă o numesc “Mormîntul Domnului”, reprezentanţi ai mai 
multor confesiuni îşi au altarele lor, de aceea fiecare îşi are locul său aparte 
în această biserică ce adăposteşte sub cupola sa o mulţime de locuri sfinte. 
Biserica “Învierea Domnului”, este plină de locuri sacrale. Cel mai sfînt loc 
pentru toţi creştinii, este fără îndoială Mormîntul Domnului, unde a fost 
înmormîntat Mîntuitorul, dar şi locul de unde a Înviat. Mormîntul 
Domnului, este locul unde an de an în Sîmbăta Paştelui, coboară din cer 
Sfînta Lumină. Nu chiar departe, în aceeaşi biserică, la circa 100 ““ 200 de 
metri distanţă se află locul Răstignirii ““ Golgota care se situează pe un loc 
mai înălţat. Sute de creştini se închină zilnic aici, cinstind Patimile 
Domnului pentru mîntuirea neamului omenesc. În acest loc este amenajat 
astăzi un altar, iar altădată, pe timpul Sfintelor evenimente, el se afla în 
afara zidurilor vechiului oraş Ierusalim şi cu siguranţă era mult mai înalt 
decît astăzi, fiind un loc de executare a sentinţelor de condamnare la 
moarte, pentru ca oricine vedea pe cel executat, să tragă nişte concluzii şi să 
se înfricoşeze. Locul acesta era numit şi este numit şi astăzi Golgota de la 
cuvîntul ebraic “gulgolet” ceea ce înseamnă Locul Căpăţînii, pentru faptul că 
forma acestui loc întradevăr semăna cu o căpăţînă, dar şi pentru faptul că, 
potrivit tradiţiei, aici a fost îngropat craniul primului om, Adam. Astfel că 
locul acesta reprezintă şi centrul omenirii, unde Iisus, noul Adam vine să 
spele prin jertfa sa păcatul lui Adam cel dintîi şi astfel să spele păcatul 
întregii omeniri.Sub Crucea care astăzi ne aduce aminte de Patimile 
Domnului, este tocmai vîrful acelui loc înalt în care, potrivit tradiţiei, a fost 
înfiptă Crucea Domnului. Acest loc este însemnat cu o stea de argint.La o 
anumită distanţă, între Golgota şi Sfîntul Mormînt se află piatra pe care 
Trupul Mîntuitorului a fost pus după ce a fost dat jos de pe Cruce, unde a 
fost înfăşurat în giulgiu şi unde Maica Domnului şi-a plîns Fiul, înainte ca El 
să fie pus în Mormînt. Dealtfel, amplasarea de astăzi a acestor locuri 

corespunde întru totul descrierii biblice despre înmormîntarea lui Iisus. 
Sfînta Scriptură ne spune că Iisus a fost dat jos de pe Cruce de Iosif din 
Arimateia şi Nicodim, după care a fost înfăşurat în giulgiu şi dus în 
Mormîntul cel neînceput. În Evanghelia după Ioan capitolul 19, versetele de 
la 40 la 42 citim: “Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu 
miresme, precum este obiceiul de înmormîntare la iudei. Iar în locul unde a 
fost răstignit era o grădină, şi în grădină un mormînt nou, în care nu mai 
fusese nimeni îngropat. Deci, din pricina Vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe 
Iisus, pentru că mormîntul era aproape”. După ce uşa bisericii “Învierea 
Domnului” din Ierusalim, a fost deschisă, în scurt timp biserica devine 
neîncăpătoare de miile de pelerini care au venit aici. Începînd cu ultimul 
deceniu al secolului trecut, se observă un flux tot mai mare de pelerini. Faţă 
de pelerinii tradiţionali care sunt creştini ortodocşi greci, creştini egipteni, 
de la anii 1991 încoace, aici au început să vină masiv creştini şi din fostul 
lagăr socialist: din Rusia, din Romînia, Georgia precum şi din Republica 
Moldova.Procesiunea care precede cu puţin Minunea Luminii Sfinte, începe 
an de an la ora 13. La această oră, Patriarhul ortodox al Ierusalimului, vine 
prin mijlocul bisericii “Învierea Domnului” compusă din două părţi: biserica 
propriu ““ zisă şi o capelă mai mică în care se află Mormîntul Domnului. 
Patriarhul se îndreaptă spre locul, unde aşa cum spun şi scrierile care 
vorbesc despre Minunea la care vor asista toţi creştinii adunaţi în biserică 
“foc se coboară din cer şi aprinde candelele din biserică, precum şi 
lumînările credincioşilor”. Cu aproape două ore înainte, în biserică au intrat 
şi tineri arabi creştini care cu tobe şi cu goarne, suiţi unii pe umerii altora, 
vestesc bucuria ce va avea loc şi cîntă că Hristos a Înviat. Fiind foarte 
gălăgioşi aceşti tineri arabi, totuşi ritualul lor este unul indispensabil 
întregului ceremonial. Pe parcursul istoriei, s-a încercat să se pună capăt 
acestui obicei, dar se spune că Lumina nu s-a aprins pînă cînd arabii creştini 
nu au fost readuşi în biserică. Feeria arabilor creştini nu se limitează doar la 
momentele ce preced Minunea, ea continuă şi după aceea. După ce Minunea 
are loc, arabii, părăsesc biserica la fel urcaţi pe umerii unii altora, slăvind 
Minunea ce a avut loc. Ei vor ieşi din Biserică şi vor merge astfel pe străzile 
oraşului Ierusalim.În noaptea precedentă Sîmbetei Sfinte, toate candele din 
Biserică sunt stinse, iar cu puţin înainte ca Minunea să aibă loc se sting şi 
restul Luminilor artificiale, biserica fiind învăluită în întuneric şi iluminată 
doar de lumina naturală care pătrunde prin geamuri.Cu puţin înainte ca 
Luminile să fie stinse, Patriarhul Ierusalimului, ajunge în faţa Mormîntului, 
unde este supus unu control riguros din partea forţelor de ordine, prezente 
masiv în biserica Învierii în această zi, pentru a nu avea asupra sa nicio 
sursă de foc. Aceşti poliţişti care îl percheziţionează pe Patriarhul Ortodox 
al Ierusalimului, amintesc oarecum de soldaţii pe care romanii i-au pus de 
pază la Mormîntul Domnului ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-i ia 
Trupul ca mai apoi să spună că a Înviat, aşa cum Hristos în nenumărate 
rînduri spusese că va Învia a treia zi. Cu aceeaşi frică, soldaţii romani, au 
pecetluit odinioară Mormîntul ca nimeni să nu pătrundă în el. După acelaşi 
model, astăzi, intrarea în Mormîntul Domnului din Ierusalim este pecetluită 
cu ceară, după ce a fost verificat minuţios ca nu cumva să existe în el ceva ce 
ar putea genera Focul Sfînt. Mormîntul este desigilat abia după ce este 
verificat Patriarhul Ierusalimului. Cu toate aceste măsuri care nu au ca scop 
decît de a explica cumva pe cale raţională Pogorîrea Luminii Sfinte, Lumina 
coboară an de an la Mormîntul Domnului, fără ca cineva să poată da o 
explicaţie pe cale raţională. După ce Patriarhul Ierusalimului a intrat în 
cripta Mormîntului, numită cu un termen specific de “cuvuclie”, biserica 
Învierii se adînceşte într-o relativă linişte. Doar unele imnuri creştine, 
cîntate de pelerinii din diferite ţări, intervenţiile tinerilor arabi, dar şi ovaţii 
se aud sporadic - este un fel de a reacţiona al creştinilor, în aşteptarea 
Minunii care trebuie să se întîmple.Patriarhul petrece în capela care 
cuprinde Mormîntul Domnului, de la cîteva minute, la cîteva ore. Patriarhul 
Ierusalimului intră în interior aproximativ la ora 13, oră de la care începe 
numărătoarea clipelor pînă la momentul cînd Minunea are loc. El se roagă 
pentru pogorîrea şi în repectivul an a Luminii către credincioşi. Niciodată 
Lumina Sfîntă nu a coborît mai tîrziu de ora 15 a Sîmbetei Sfinte. Întreaga 
mulţime, toţi pelerinii prezenţi în Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, 
sunt în aşteptare. Patriarhul Ierusalimului Theophilos anul acesta s-a rugat 
vreo 10 minute în cuvuclie după care s-a săvîrşit Pogorîrea Focului Haric pe 

care va împărţi tuturor credincioşilor, adunaţi aici, dar nu arareori se 
întîmplă ca lumînările să se aprindă de la sine. Fiecare creştin ţine în mîini 
unul sau mai multe smocuri de 33 de lumînări, ele fiind 33 la număr după 
numărul de ani trăiţi de Mîntuitorul Iisus Hristos pe pămînt. După ce 
Minunea va avea loc, focul va fi dus de către delegaţiile Bisericilor naţionale, 
prezente aici în ţările lor de origine, unde focul va fi împărţit credincioşilor 
care aşteaptă în locuri stabilite de dinainte, astfel ca Lumina Învierii să fie 
luată de către toţi creştinii ortodocşi, pentru a întîmpina cea mai mare 
sărbătoare creştină ““ Învierea Domnului.Cu ovaţii este întîmpinată 
Pogorîrea Luminii Sfinte. În dependenţă de ani, lumînările se aprind de la 
sine şi la unii creştini prezenţi în biserică. Aprinderea lumînărilor în mîna 
unor creştini este considerată ca o binecuvîntare de la Dumnezeu şi se 
spune că se întîmplă doar celor “curaţi cu inima”. Apoi, Patriarhul 
Ierusalimului, împarte Lumină tuturor credincioşilor. Din lumînare în 
lumînare, Lumina Sfîntă se îndreaptă către toţi creştinii din biserică. În 
scurt timp, biserica este învăluită de o nemaipomenită şi liniştitoare 
Lumină. Clopotul cel Mare al Bisericii Învierii dă slavă lui Dumnezeu pentru 
Minunea întîmplată. Bezna în care era cuprinsă biserica înainte de 
Pogorîrea Luminii iată că acum se risipeşte. Întrun sfîrşit toţi creştinii din 
Biserică, aprind lumînările. Lumea primeşte Lumină din cer, Lumina cea 
adevărată. Toţi se bucură şi sunt fascinaţi de marea minune. Mulţi îşi ating 
cu lumina flăcării feţele şi frunţile şi aceasta nu le produce nicidecum vreo 
arsură ci doar o intensă stare de pace sufletească, pace care se transformă 
în bucurie, iar lucrurile încep să capete un alt sens, lumea este văzută altfel, 
Lumina Dumnezeului celui Viu EXISTÄ‚. Minunea în Ortodoxie, nu are decît 
un sigur scop, acela de a întări credinţa. De aceea fără credinţă, nu există, în 
sens strict, nici un fel de minune. De aceea cel care nu crede că Dumnezeu 
poate face minuni, va căuta să-şi explice cum poate să se întîmple o 
minune”¦ şi nu va afla niciodată răspunsul. Nu este cunoscută nicio altă 
minune care să se întîmple în acelaşi loc şi într-o perioadă atît de 
îndelungată de timp, cum este pogorîrea Luminii Sfinte la Ierusalim în 
Sîmbăta Mare a Paştelui Ortodox. Miracolul apare doar în biserica “Învierea 
Domnului” şi doar la data în care Paştele este sărbătorit de Biserica 
Ortodoxă, prezenţa reprezentanţilor altor confesiuni nefiind obligatorie, 
dar ea nu se întîmplă niciodată dacă nu sunt prezeneţi reprezentanţii 
Bisericii Ortodoxe. Aceasta poate şi din cauza faptului că Ortodoxia nu este 
numai un simplu depozit de ritualuri şi tradiţii ci o credinţă vie, 
lucrătoare.Cel mai tulburător şi inedit moment legat de Lumina Sfîntă, a 
avut loc în timpul ocupaţiei otomane a oraşului Ierusalim. În sîmbăta 
Paştelui din anul 1326, creştinilor ortodocşi nu li s-a permis să intre în 
biserica Învierii. Legenda spune că armenii monofiziţi, care şi-au declarat 
dorinţa ca ei să fie primitorii Luminii Sfinte, i-au mituit pe păzitorii turci 
pentru a nu-i mai lăsa pe ortodocşi să intre în biserică. În timp ce ortodocşii 
aşteptau în lacrimi lîngă zidurile bisericii, armenii încrezători aşteptau în 
biserică Pogorîrea Luminii Sfinte. Dar Focul Sfînt, nu este o minune produsă 
de o forţă oarbă, ci de însuşi Dumnezeu, pentru care închipuirea oamenilor 
rămîne doar o simplă închipuire omenească. Atunci s-a întîmplat un lucru 
care i-a lăsat pe toţi fără cuvinte. Un fulger a pornit din interiorul bisericii şi 
străpungînd o coloană de marmură, a aprins 
lumînarea Patriarhului Ortodox care aştepta 
în afara Bisericii. Atunci toţi au înţeles că 
primirea Luminii Sfinte prin Biserica 
Ortodoxă şi creştinii ortodocşi este chiar 
voinţa lui Dumnezeu. Tot atunci generalul 
turc ai cărui soldaţi îi ţineau pe ortodocşi 
afară, a renunţat la islam şi implicit la toate 
funcţiile sale convertindu-se la creştinism. 
Aceasta nu este o simplă istorie inventată. Şi 
pînă astăzi, la intrarea în Biserica Învierii se 
mai păstrează acea coloană, iar în ea stă 
adînc încrustată crăpătura făcută de Sfînta 
Lumină care a venit la ortodocşi. De atunci 
nimeni nu a mai îndrăznit să-i oprească pe 
creştinii ortodocşi să primească Sfînta 
Lumină. Slava lui Dumnezeu pentru toate! Amin.  
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