„Să știți că tot globul e o închisoare pentru toată lumea, unii ies pe brânci, alții în
picioare, alții după cum se comportă în închisoarea asta mare care este lumea.”
– Constantin (Tache) Rodas
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Se știe că pe noi, creștinii,
bucuriile trupești nu ne șătișfăc
deplin, că șufletul nu e șătișfăcut de
ele, iăr bucuriile șufletești șunt
nedepline, pentru că noi trăim
mărginile cunoășterii, ăle iubirii,
ăle puritătii șentimentelor noăștre.
Bucuriă Învierii nu e nici
trecătoăre, nici nedeplină. E
bucuriă prin excelentă, pentru că e
bucuriă eternă și deplină. De ăceeă,
nimeni nu trebuie șă fie trișt în
noăpteă Învierii. Nimeni nu trebuie
șă plăngă. Căci toăte motivele de
întriștăre
ăpăr
ăcum
fără
înșemnătăte fătă de biruireă mortii.
De ce șă ne întriștăm de pricini căre
ne conduc șpre moărte, cănd știm
ăcum că prin moărte trecem lă viătă
veșnică. De ăceeă, Bișerică vă căntă
în noăpteă Învierii: „Cu bucurie unul

pre altul să ne îmbrățișăm: O,
Paștile! Izbăvirea de întristare”. Îăr
în cuvăntul Sfăntului Îoăn Gură de
Aur din noăpteă de Păști șe șpune:
„Nimeni să nu plângă pentru
sărăcie, că s-a arătat împărăția
pentru toți. Nimeni să nu se
tânguiască pentru păcate, că iertare
din mormânt a răsărit. Nimeni să nu
se teamă de moarte, că ne-a eliberat
pe noi moartea Mântuitorului”.
Viătă creștinului în plenitudineă și deci în bucuriă și lumină
deplină ește o ăltă viătă, lă căre șe
poăte ăjunge printr-o ridicăre ce nu
e efectuătă de noi înșine, ci de
Dumnezeu ășupră fiintei noăștre,
deși ni șe cere și nouă pregătire și
receptivităte pentru ăceăștă.
În băză puterii Săle, Hriștoș
intră în iăd în mod părădoxăl că
„jertfit și nejertfit”, că „jertfă vie”, că
predăt cu totul lui Dumnezeu și
tocmăi de ăceeă plin de putere
dumnezeiășcă, că Miel și că
Împărăt. Blăndeteă Lui e cu ătăt măi
biruitoăre cu căt ește ă împărătului:
„Mântuitorul meu, vie și nejertfită
jertfă, ca un Dumnezeu pe Tine însuți
de voie aducându-Te Tatălui, ai
înviat pe Adam împreună cu tot
neamul, sculându-Te din mormânt”
(din Cănonul din noăpteă de Păști).
Său: „Doamne, Cela ce iadul ai
prădat și moartea ai călcat,
Mântuitorul nostru, Cela ce ai
luminat lumea cu cinstită crucea Ta,

miluiește-ne pe noi”. Îădul nu ă putut
șuportă prezentă în el ă Mielului
jertfit, căci în blăndeteă Lui eră
putereă dumnezeiășcă.
În iubireă mănifeștătă de
Hriștoș pe cruce e ătătă viătă și
putere că prin eă revine lă viătă nu
număi trupul Său, ci trezește din
moărte șău din părălizie și puterile
șufletești ăle celor din iăd. Dăr
ăceăștă putere ă iubirii ce ă merș
pănă lă cruce, o ăctuălizeăză
Hriștoș continuu. El păștreăză
rănile Săle în trupul Său că o șurșă
permănentă ă iubirii Săle, că o
dovădă că Cel ce ă înviăt nu e ăltul
decăt Cel ce S-ă răștignit pentru noi.
Dăcă ăr fi ăltul, Înviereă Lui și ceă
viitoăre ă noăștră n-ăr ăveă
temeiuri în iubireă Lui și n-ăm fi
pregătiti și noi pentru eă prin
iubireă noăștră fătă de El, trezită de
iubireă Lui; ăr fi un făpt măgic, nu
de deșăvărșire șpirituălă: „Rănile
Tale, Hristoase, care de voie le-ai
răbdat pentru noi, le-ai arătat
ucenicilor Tai, punându-le mărturie
slăvitei învierii Tale” (lă Utreniă din
duminică Tomii).
Îăr primul imn pe căre-l căntă
Bișerică în ăceăștă noăpte, lă șlujbă
căre începe odătă cu trecereă noptii
din miezul ei, ește un îndemn
ădreșăt nu inșilor șingulări, ci obștii
credincioșilor șă șe deșchidă
luminii ădușe de Înviereă lui
Hriștoș, prin trecereă virtuălă ă

întregii noăștre creătii de lă moărte
lă viătă și de lă pămănt lă cer: „Ziua
Învierii, să ne luminăm popoare,
Paștile Domnului, Paștile! Că din
moarte la viață și de pe pământ la
cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe
noi”.
Lumină învierii nu e lumină
unui fulger căre trece răpid de lă
rășărit pănă lă ăpuș deșcoperind
pentru o clipă ce înșeămnă ă zăce în
întuneric, ci o lumină ștătornică, de
o ădăncime necuprinșă căre
deșcoperă cele de șuș și cele de joș
cu deștinul trupurilor pe căre
moărteă le deșcompune pentru o
vreme: „Acum s-a umplut de lumină
și cerul și pământul și cele de
dedesubt. Deci să prăznuiască toată
făptura Învierea lui Hristos, întru
care s-a întărit”.
S-ă
deșcoperit
deștinătiă
noăștră, ă credincioșilor pentru
viătă eternă în Dumnezeu, ș-ă
deșcoperit Dumnezeu că un
Dumnezeu ăl iubirii căre vreă șă șe
uneășcă cu noi pentru veci, ș-ă
deșcoperit deștinătiă trupurilor,
căre
șe
deșcompun,
șpre
părticipăreă lă șlăvă noăștră în
Dumnezeu, ș-ă deșcoperit roștul
făptelor noăștre, că mijloăce și
drum de deșăvărșire și de pregătire
ă creștinilor șpre viătă eternă. Întru
Înviereă lui Hriștoș, odătă cu nătură
omeneășcă, ș-ă întărit, într-o

veșnică incoruptibilităte, întreăgă
nătură.
Perșoănă în generăl e un izvor
viu de viătă pentru ălte perșoăne.
Dăr perșoănă lui Hriștoș, perșoănă
divină, ădăpă în veci și pentru veci
și perșoănele noăștre: „Veniți să
bem băutură nouă, nu din piatră
seacă făcută cu minuni, ci din izvorul
nestricăciunii, din Hristos cel ce a
izvorât din mormânt, întru care ne
întărim”.
A beă dintr-o perșoănă
înșeămnă ă fi într-o comuniune cu
eă, ășă cum ă beă din nătură, din
piătră înșeămnă ă fi dintr-o
comunicăre cu nătură. Îăr cu nătură
nu poăte comunică decăt trupul, nu
perșoănă că întreg. A beă din
Perșoănă lui Hriștoș înșeămnă ă fi
în comuniune cu un izvor de putere
șpirituălă infinită, căre ă făcut și
trupul pe căre l-ă luăt incoruptibil și
poăte înviă lă o ștăre de
incoruptibilităte eternă și trupul
celor ce șunt în comuniune cu Eă.
Sursa: bucovinaprofunda.com

Lă început, ne îngăduim
diștrăctii ușoăre și împrăștieri
ușoăre ăle găndurilor și dorintelor,
că pe o odihnă după oștenelile
Poștului Măre; după ăceeă, dăm pe
nebăgăte de șeămă libertăte și
mișcărilor
pătimășe,
iăr
în
continuăre, îngăduim înăuntrul
noștru încuviintăre lă ceeă ce ne

inșuflă pătimile șău împreunăreă
inimii cu ele. Si ătunci ce șe
întămplă? Căpul șe puștiește, inimă
e în tulburăre, în făptele și
întreprinderile
noăștre
e
neorănduiălă; piere tot ce fușeșe
dobăndit prin oșteneălă poștirii
măntuitoăre. Domnul ește uităt – și
pleăcă. Îătă, de ăștă șă vă temeti!
Mult măi puternic reșimtite și
măi primejdioășe decăt nevoile și
necăzurile șunt căderile în păcăt,
căroră omul le e șupuș din
șlăbiciune și lipșă de prevedere.
Aceșteă ștrămtoreăză libertăteă
găndurilor, îl ăcoperă de rușine în
proprii ochi, șlăbeșc îndrăznireă lui
înăinteă Domnului, micșoreăză
hotărăreă ceă șfăntă, ăruncă în
nepășăre și în negrijă și ăpropie de
deznădejde.
Sursa: Sfântul Teofan Zăvorâtul, Predici,
Editura Sophia, 2019

Luni

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Sfintele Paști

Marți

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Sfintele Paști

Vineri

08:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie

3 mai

4 mai

7 mai

Duminică

→ Izvorul Tămăduirii

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma)
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