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Despre s\rb\tori
Ce sunt s\rb\torile [i care este rostul lor?
S\rb\torile sunt zile anumite din cursul anului
bisericesc, închinate fie amintirii unor fapte din istoria sfânt\, fie cinstirii lui Dumnezeu sau a unor sfin]i.
Ele se deosebesc de celelalte zile prin aceea c\ noi,
cre[tinii, încet\m ocupa]iile obi[nuite [i mergem la
biseric\, pentru a lua parte la slujba dumnezeiasc\
prin care pr\znuim s\rb\torile. În calendarul bisericesc, pe care fiecare cre[tin îl are în casa sa, zilele de
s\rb\toare se cunosc pentru c\ sunt scrise cu ro[u [i
sunt însemnate cu o cruce ro[ie înainte.
S\rb\torile sunt rânduite ca s\ d\m odihn\ trupului [i, totodat\, s\ ne îngrijim în chip deosebit de
cele ale sufletului (Deuteronomul 16,8; Fapte 20,7).

Care e ziua de odihn\ [i s\rb\toarea s\pt\mânal\ a
cre[tinilor?
Este Duminica sau „Ziua Domnului” (dies Dominica), închinat\ îndeosebi amintirii [i sl\virii Învierii
Domnului1.
M\rturisirea de credin]\ a Bisericii Ortodoxe, traducere de
Alexandru Elian, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1981, partea a III-a, r\spunsul la întrebarea 60: „Noi, cre[tinii, îns\ în locul sâmbetei
]inem ziua Duminicii, pentru aceast\ pricin\: fiindc\ în ziua de
Duminic\, odat\ cu Învierea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, s-a
f\cut înnoirea a toat\ lumea [i slobozirea neamului omenesc din
robia diavolului”.
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Pentru ce serb\m Duminica?
Serb\m Duminica, pentru urm\toarele motive:
a) Este ziua cea dintâi a crea]iei;
b) Este ziua în care a înviat Domnul, „prima a sâmbetelor”, adic\ „ziua întâi a s\pt\mânii” (Matei 28,1-7
[i Marcu 16,2);
c) Este ziua în care S-a pogorât Sfântul Duh peste
Sfin]ii Apostoli (Fapte 2,1 [.u.);
d) Este ziua în care s-a oficiat înc\ de la început,
în Biserica cre[tin\, „frângerea pâinii”, adic\ Sfânta
Liturghie.
Într-un cuvânt, Duminica este ziua de bucurie în
care pr\znuim zidirea omului de c\tre DumnezeuTat\l, r\scump\rarea lui, prin Dumnezeu-Fiul [i sfin]irea lui prin Dumnezeu-Sfântul Duh2.

Cre[tinii au serbat dintru început Duminica?
Da. Pentru motivele de mai sus, Sfin]ii Apostoli [i
primii cre[tini numeau aceast\ zi „Ziua Domnului” [i
o serbau prin adun\ri de rug\ciune [i slujb\, unite cu
s\vâr[irea Sfintei Euharistii, precum [i cu felurite
fapte de milostenie. M\rturie despre aceasta ne stau
cele ce g\sim scrise chiar în Sfânta Scriptur\ (vezi
Fapte 20,7; I Corinteni 16,2; Apocalipsa 1,10). De asemenea, a[a f\ceau [i b\rba]ii apostolici, adic\ ucenicii
Sfin]ilor Apostoli. Unul dintre ace[tia, anume Sfântul
Ignatie Teoforul, episcop al Antiohiei († 107), spune în
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1. Pa[tele sau S\rb\toarea Învierii Domnului, cea
mai veche [i mai mare s\rb\toare cre[tin\, „s\rb\toarea s\rb\torilor” [i „praznicul praznicelor”.
2. În\l]area la cer a Domnului, care cade întotdeauna joia, la patruzeci de zile dup\ Înviere.
3. Rusaliile, numit\ în popor [i „Duminica Mare”,
sau „Duminica Pogorârii Duhului Sfânt”, la cincizeci
de zile dup\ Înviere sau la zece zile dup\ În\l]are.
4. Schimbarea la Fa]\ a Domnului, la 6 august.
5. Cr\ciunul sau „Na[terea Domnului”, la 25 decembrie.
6. T\ierea împrejur a Domnului, la opt zile dup\
Na[tere, la 1 ianuarie (Luca 2,21).
7. Boboteaza sau „Botezul Domnului” („Epifania”,
sau „Teofania”, sau „Ar\tarea Domnului”), la 6 ianuarie.
8. Întâmpinarea Domnului („Stretenia”), la 40 de
zile dup\ Na[tere, adic\ la 2 februarie (Luca 2,22 [.u.).
9. Floriile, „Duminica Stâlp\rilor” sau „a Floriilor”,
cu o s\pt\mân\ înainte de Pa[ti, este ziua intr\rii
triumfale a Domnului în Ierusalim, înainte de Patimi
(Matei 21,1-10 [i Ioan 12,12-18). În aceast\ zi, se aduc
la biseric\, se binecuvânteaz\ [i se împart stâlp\ri
sau ramuri verzi de salcie, în amintirea ramurilor de
finic cu care mul]imile L-au întâmpinat pe Domnul la
intrarea Lui în Ierusalim; ele sunt, totodat\, simbolul
(semnul) biruin]ei Domnului împotriva mor]ii.
10. Tot între praznicele împ\r\te[ti se num\r\,
de obicei, [i În\l]area Sfintei Cruci, la 14 septembrie.
Primele trei s\rb\tori [i a noua sunt s\rb\tori cu
dat\ schimb\toare, adic\ data lor depinde de data
Pa[telui, care se schimb\ în fiecare an; celelalte sunt
s\rb\tori cu dat\ fix\, fiindc\ ele cad în fiecare an în
aceea[i zi a lunii, dar nu în aceea[i zi din s\pt\mân\.
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