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Săptămâna Mare
sau a Patimilor
lui Hristos

Am intrat în Săptămâna dinaintea Sărbătorilor
Pascale. În fiecare din cele șase zile
premergătoare Învierii Domnului, în biserici au
loc slujbe speciale (numite Denii) de curățire
sufletească și iertare a păcatelor.
Luni
Lunea Mare este dedicată vieții
lui Iosif, vândut de frații săi în
Egipt. Preoții au săvârșit, încă
din seara Duminicii Floriilor,
Denia Sfintei și Marii Luni.
Aceasta este ziua în care
se citește istoria lui Iosif cel
preafrumos, patriarhul din
Vechiul Testament în care
Biserica a văzut preînchipuirea
lui Hristos. Preoții pomenesc
la Denie smochinul neroditor,
blestemat de Mântuitorul Hristos
înaintea intrării în Ierusalim.
Marți
Este recunoscută în popor ca
Marțea Seacă, denumire ce
face referire la ziua în care
Hristos și-a anticipat propriile
patimi. În această zi, preoții
citesc Pilda celor zece fecioare.
Această pildă ne prezintă zece
fecioare, cinci „înțelepte” și
cinci „neînțelepte”, care se
pregătesc pentru nuntă. În
Noul Testament, întâlnirea
cu Hristos este asemănată
unei nunți. Hristos se numește
pe sine „mire”, iar Apostolii
poartă numele de „prietenii
mirelui”. Mireasa lui Hristos
este Biserica. Este pilda prin
care Hristos a dorit să ne arate
importanța pregătirii în vederea
Judecății de Apoi.
Miercuri
Sfânta și Marea Miercuri din
Săptămâna Patimilor începe
cu Denia de marți seară,
care are ca subiect central
pe femeia păcătoasă care a
spălat picioarele Mântuitorului
cu lacrimile sale, le-a șters
cu părul și le-a uns cu mir.
Tot în această zi se face și

ultima Liturghie din Postul
Paștelui. În timpul Deniei e
pomenit Iuda, apostolul care
l-a trădat pe Iisus.
Joi
Joia Patimilor este închinată
amintirii a patru evenimente
deosebite din viața Mântuitorului:
spălarea picioarelor ucenicilor,
ca pildă de smerenie, Cina cea
de Taină, la care Mântuitorul a
instituit Taina Sfintei Euharistii,
rugăciunea
arhierească
și începutul patimilor prin
vinderea Domnului.
Vineri
Are loc pomenirea sfintelor,
mântuitoarelor și înfricoșătoarelor
patimi ale Domnului. Vinerea
Patimilor este zi aliturgică, pentru
că e ziua în care a fost răstignit
Hristos. Preoții și credincioșii,
stând în jurul Sfântului Epitaf,
cântă pătimirile, răstignirea,
moartea și îngroparea Domnului.
În cinstea Mântuitorului Iisus
Hristos oamenii aduc flori la
biserică, iar în semn de omagiu
pentru poticnirile pe care le-a
avut Domnul atunci când și-a
cărat Crucea în spate pentru
răstignire, se trece de trei ori
pe sub masă.
Sâmbătă
În Sâmbăta Mare, prăznuim
îngroparea trupească a
Mântuitorului și pogorârea
Sa în iad. Este ziua în care
omul păcătos a fost chemat
din stricăciunea în care s-a
aflat până acum și mutat spre
viața cea veșnică, cea curată
și luminată. În biserici va fi
o atmosferă duhovnicească
aparte. Sâmbătă seara, începe
slujba Învierii.

Învierea Domnului,
sărbătoarea luminii
și a vieţii veșnice

Fără îndoială, cel mai important
eveniment din istoria mântuirii noastre
este Învierea Domnului, pe care o vom
prăznui duminică, pe 28 aprilie. Învierea
este, așadar, cea mai mare sărbătoare
a creștinătății, din toate timpurile. Este
sărbătoarea luminii, a păcii și a vieții
veșnice pe care ne-a dăruit-o Mântuitorul
prin jertfa Sa.
De Sfintele Paști,
toate se umplu de lumină. Bisericile, inimile și
chipurile noastre strălucesc mai puternic ca oricând. Parcă și natura îm-

bracă minunate haine
de sărbătoare. Totul se
reînnoiește în noi și în jurul nostru. Și este firesc.
Sărbătoarea Sărbătorilor,
Sfântul Paști, ne readu-

ce la starea la care eram
înainte de a cădea în robia păcatului prin neascultare. Acum revenim la
puritatea absolută și la
viața veșnică în Împărăția
Cerurilor, care ne-a fost
dăruită, încă de la începuturi, de Tatăl Creator.

Ne bucurăm de
plinătatea harului
și adevărului lui
Hristos

Până-n ziua Învierii suntem copii ai păcatului, ai întunericului. De
la această dată, însă, ne
reîntoarcem la viața cea
adevărată, izbăvită de robia păcatului, și devenim
din nou fii ai lui Dumnezeu. De acum putem spune că avem certitudinea
că vom trăi și ne vom bucura de plinătatea harului
și al adevărului lui Hristos
Cel Înviat din morți. Învierea este sărbătoarea luminii, pentru că, din mormântul întunecat, Hristos
Domnul a înviat și “toate
s-au umplut de lumină și
Cerul și Pământul și cele
de dedesubt…”. Prin Cruce, Iisus Hristos a împăcat pe Dumnezeu Tatăl cu
neamul omenesc.

De Sfintele Paști,
ni se deschid ușile
Raiului
“Când vorbim de Învierea lui Hristos, sufletul
și toată simțirea se umple
de nădejde și Dragostea
către toată făptura. Toată
slujba de Paști este pentru credincioșii ortodocși
un prilej fericit de a se
ști, de a se simți și de a
trăi în prezența Lui   Hristos Cel Înviat din morți.
Învierea este îndemn la
biruință și Bucurie. Prin Înviere îi este dat omului să
guste din Bucuria veacului
ce va să vină, să pătrundă în Împărăția Cerească, «Acum toate se umplu de lumină», Domnul
va Învia întru Slavă pentru a răscumpăra omenirea
din osânda păcatului și din
jugul morții celei veșnice.
Odată cu Învierea lui Hristos, moartea – «plată a păcatului» -, devine ceva efemer. Viața împreună cu
Cel Înviat fiind începutul
Veșniciei!”, după cum frumos ne mărturisește părintele Ioan, de la Parohia Jilava. Așa se explică faptul
că Sfintele Paști ne deschid
ușile Raiului și aduc peste
noi Slava lui Dumnezeu.
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