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Duminica a V-a din Post
( a Sf. Cuv. Maria Egipteanca )
„Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se temeau. Şi
luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau să I se întâmple: Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va
fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor
biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci
ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a
stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul
cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă
veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei
zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor
domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie
slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să
slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.”
(Marcu 10, 32-45)

Sf.Maria Egipteanca, model de pocăinţă. „Deci e cu putinţă corectarea unei vieţi greşite. Vârsta nepriceperii pune
păcatul ca sens al vieţii sale. Dumnezeu te aduce la cale, la sens.
Este o cumpănă de ispăşire a relelor: 17 ani de pofte păcătoase, căutate cu nesaţ, aduc - pentru cine vrea să se
mântuiască - 17 ani de lupte chinuitoare cu stăvilirea lor.
Sfânt să fii - şi încă dintre cei întocmai cu Apostolii - şi nu pleci din lumea aceasta fară să te spovedeşti curat, şi nu
pleci fară sfintele Taine.
Iată o femeie, care a smerit pe Avva Zosima.
Şi iată un model de încurajare pentru orice inimă zdrobită de păcat sau cu cârma vieţii ruptă şi fară Sensul vieţii.
Lipeşte-te de Dumnezeu, de Maica Preacurata şi viaţa ta se va umple de sens.” (Părintele Arsenie Boca – Cuvinte vii)
Iată calea arătată oamenilor obişnuiţi, creştinilor de rând – dar mulţi dintre noi merg pe această cale, mulţi dintre noi
realizează atât de adânc însemnătatea pocăinţei? Nicidecum. Cei mai mulţi cred că este de ajuns să te pocăieşti pentru
păcatele grele, de care îţi dai seama limpede. Aceasta însă nu este deloc de ajuns, fiindcă păcatele de care ne dăm seama
tulbure sunt mult mai multe decât păcatele „grele”, şi totdeauna trebuie să căutăm orice necurăţie din inima
noastră, nu trebuie să fim nepăsători în lucrarea mântuirii noastre, fiindcă nepăsarea înseamnă moarte duhovnicească.
Se întâmplă însă ca oamenii să cadă în cealaltă extremă: cei cu păcate grele se deznădăjduiesc de mântuirea lor, de
milostivirea lui Dumnezeu. Ei cred că este deja prea târziu ca să se pocăiască, şi satana le şopteşte: „Da, da, aşa e, în zadar
te mai pocăieşti, nu pierde vremea cu asta”. Aceşti oameni, căzând în deznădejde, lepădându-se de pocăinţă, nu ştiu ce este
scris în cartea prorocului Iezechiel: Şi cel fărădelege, de se va întoarce de la toate fărădelegile sale, pe care le-a făcut, şi va
păzi toate poruncile Mele, şi va face dreptate şi milă, viu va fi şi nu va muri. Toate nedreptăţile lui, câte le-a făcut, nu se vor
pomeni, ci întru dreptatea sa pe care a făcut-o va fi viu. Au cu vrere voiesc moartea celui fărădelege, zice Domnul, şi nu mai
vârtos să se abată el de la calea sa cea rea şi să fie viu ? Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci mântuirea lui. A
crede că milostivirea lui Dumnezeu este neîndestulătoare pentru iertarea păcatelor grele este totuna cu a spune că dacă arunci
în mare un pumn de nisip murdar, ea se va murdări. Nu, ci marea va spăla acel nisip murdar, şi el va pieri în adâncul ei fără
fund. Iar milostivirea lui Dumnezeu este fără margini, este nemăsurat mai mare decât oceanul nesfârşit, şi în această
milostivire dumnezeiască putem cu uşurinţă îneca toate păcatele grele dacă ne vom pocăi pentru ele din toată
inima. Mulţi oameni lasă pentru bătrâneţe marea lucrare a pocăinţei. „Păi cum, o să mă distrez şi eu cât sunt tânăr, o să mă
bucur de viaţă, iar când o să îmbătrânesc o să am timp să mă pocăiesc”, spun ei. Oare este înţelept să faci aşa? Oare ştie
vreunul dintre noi când va veni ceasul morţii? Oare te poţi bizui pe faptul că o să ajungi la bătrâneţe? Trebuie să te
pocăieşti neîntârziat, îndată ce a fost săvârşit păcatul, fără să amâni nici cu o zi, nici cu un ceas. Trebuie să-ţi aminteşti
cuvintele pe care le spunea Sfântul Ioan Botezătorul la Iordan chemând poporul la pocăinţă: Iată, securea stă la rădăcina
pomilor, şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc (Mt. 3, 10). Deci, să ne temem de aceasta şi să ne
amintim că la rădăcina pomului stă deja securea: dacă nu vom aduce roadele bunătăţii, iubirii şi curăţiei, vom fi tăiaţi de
această secure când nici nu vom gândi. Să se cutremure inima noastră, temându-se de nepăsarea faţă de păcatele
neiertate, şi fie ca întotdeauna să stea în faţa noastră uimitorul chip îngeresc al cuvioasei Maria Egipteanca, ce ne-a arătat o
asemenea cale minunată, desăvârşită spre pocăinţă. Cu sfintele ei rugăciuni, fie ca Domnul să ne învrednicească de pocăinţă
adevărată şi de iertarea păcatelor noastre. Amin.” (Sf. Luca al Crimeei – La porţile postului mare - www.razbointrucuvant.ro)

Sâmbătă, 12 aprilie 2014 – Invierea lui Lazăr sau „Sâmbăta lui Lazăr”.
Sâmbăta lui Lazăr este sărbătoarea care face legătura cu Praznicul Intrării Domnului
în Ierusalim: „După 40 de zile de postire, care s-au împlinit în vinerea dinaintea sâmbetei lui
Lazăr, poporul creştin are parte de o binecuvântare, care este o nădejde şi o prevestire a
nădejdii învierii prin învierea lui Lazăr din morţi. După aceea, prin trecerea în Duminica
Floriilor către Ierusalim are loc trecerea către patimă. De aceea, este o sărbătoare pe care am
putea-o numi a tranziţiei, a trecerii, dar şi în acelaşi timp o sărbătoare a împlinirii tuturor
nădejdilor ce trebuiau împlinite până atunci. Mântuitorul face această minune a învierii lui Lazăr, iar în urma ei […] a
câştigat foarte mulţi adepţi care-L vor urma. Intrarea Domnului în Ierusalim este strâns legată de învierea lui Lazăr,
dacă nu l-ar fi înviat pe Lazăr din morţi poporul nu ar fi ştiut. Ea este o pregătire şi o pregustare a Învierii Sale, dar în
acelaşi timp este şi o pregătire a intrării Sale triumfale în Ierusalim. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune: ’de aceea L-a
primit poporul cu aşa de mare bucurie, pentru că îl înviase pe Lazăr din morţi’. Prin aceasta El şi-a arătat puterea
dumnezeiască, o putere care atrage şi care îl face pe om să încerce să se apropie cât mai mult de Dumnezeu”. (Pr. Daniel
Benga)
Sâmbăta care precede sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim este ultima zi din Postul Sfintelor Paşti în care se
mai fac pomeniri de obşte pentru cei adormiţi. Pomenirile vor fi reluate, potrivit rânduielii obişnuite, după
Săptămâna Luminată. „Sărbătoarea Floriilor este pregătită de sâmbăta lui Lazăr, zi în care Mântuitorul Iisus Hristos îl
învie pe Lazăr, arătând biruinţa Sa asupra morţii ca o prefaţă a biruinţei asupra morţii pe care o face cu Învierea, în
Duminica Învierii. Săptămâna Patimilor este una deosebită în care nu mai sunt pomeniţi cei adormiţi, cu atât mai mult în
Săptămâna Luminată.” (IPS Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului.)
http://basilica.ro
"Invierea cea de obște mai înainte de Patima Ta incredinŃându-o, pe Lazăr din morŃi l-ai sculat, Hristoase
Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinŃei purtând, Tie Biruitorului morŃii strigăm: Osana Celui
dintru înălŃime, bine esti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului." (Tropar)
Sâmbătă, 12 aprilie 2014 – Pelerinajul de Florii
Devenit deja o tradiţie, ca reînnoire a unei tradiţii din veacurile al III-lea şi al IV-lea,
prezentă la Ierusalim, Constantinopol şi alte oraşe, pelerinajul de Florii începe, în zilele
noastre, după Vecernia din Sâmbăta lui Lazăr şi vesteşte sărbătoarea Intrării triumfale a
Domnului în Ierusalim. Acest pelerinaj duhovnicesc are loc după ce s-au terminat cele
patruzeci de zile de post, numit şi Postul Păresimilor, când ne pregătim să intrăm în taina
Săptămânii Sfintelor Patimi sau Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos. Pelerinajul de Florii
care ne pregăteşte pentru a înainta spre Sfintele Paşti ne cheamă să medităm la trecerea noastră prin viaţă şi prin
lume şi trebuie să înceapă într-o biserică şi să se încheie într-o altă biserică, pentru că taina Ierusalimului ceresc sau taina
Noului Ierusalim este acum conţinută ca arvună în fiecare biserică ortodoxă sfinţită.
Sfântul loan Gură de Aur, în predica rostită cu prilejul Sărbătorii Floriilor, zice: „Căci nu dintr-o singură cetate
ieşim cei ce întâmpinăm astăzi pe Hristos şi nu numai din Ierusalim, ci din toată lumea cea preaplină de popor a
Bisericii din toate părţile ies cei ce întâmpină pe Hristos, purtând şi clătinând nu ramuri de frunze, ci aducând ca dar lui
Hristos omenie, virtute, postire, lacrimi, rugăciuni, privegheri şi tot felul de cinstire“.
http://ziarullumina.ro
“Pregătirea pentru Împărtăşire este la fel cu pregătirea pentru moarte. Cum e pregătirea pentru
moarte? Nu te pregăteşti anume pentru moarte, ci trăieşti o viaţă pe care să o binecuvânteze
Dumnezeu, trăieşti o viaţă cu care să te poţi prezenta şi înaintea lui Dumnezeu, şi înaintea
Părintele Teofil Părăian
oamenilor, şi înaintea morţii.”
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- Sf. Liturghie (Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca) – Pr. Dragoș
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza – Pr. Dragoș
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoș
Program administrativ (Zi liberă)
- Liturghia Darurilor și Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoș
- Liturghia Darurilor şi Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Sâmbăta lui Lazăr) - Pr.Dragoș
- Pelerinajul de Florii (Măn.Radu Vodă – Sf.Spiridon - Patriarhie)
- Sf. Liturghie (Duminica Floriilor) – Pr. Ticu

