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"Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină
şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare
preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda Iscarioteanul,
unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat
săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în
ea. A zis, deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu
mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr,
pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei
mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a
luat ramuri de finic şi a ieşit întru întâmpinarea Lui şi striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului,
Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul
tău vine şezând pe mânzul asinei". Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au
adus aminte că acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulţimea care era cu El
când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a
făcut minunea aceasta."
(Ioan 12, 1-18)
Duminica Floriilor este punct de început al privegherii pentru adâncirea în gândurile
prăznuitoare ale evenimentelor care ţin de mântuirea noastră. De fapt, Duminica Floriilor
sau Duminica Stâlpărilor este precedată de sâmbăta lui Lazăr, în care Biserica pomeneşte
învierea lui Lazăr făcută de Domnul nostru Iisus Hristos şi care are legătură şi cu Duminica
Stâlpărilor, în înţelesul că primirea triumfală ce I s-a făcut Domnului Hristos, care a intrat
în Ierusalim ca Împărat smerit, împlinind o proorocire din Vechiul Testament, a fost
determinată cumva şi de învierea Sfântului şi dreptului Lazăr, de minunea premergătoare
primirii triumfale a Domnului în Ierusalim.
De aceea Biserica şi zice, vorbim cu Domnul Hristos şi în sâmbăta premergătoare
Duminicii Floriilor, şi în Duminica Floriilor, zice exprimând prin alcătuirea Bisericii
următoarele cuvinte: “Învierea cea de obşte mai înainte de patima Ta încredinţând-o, pe
Lazăr din morţi l-ai înviat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi ca pruncii
semnele biruinţei purtând, Ţie biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime,
bine eşti cuvântat Cel Ce vii întru numele Domnului”. Aducem în actualitatea noastră un
eveniment petrecut în vremea propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos şi
participăm şi noi la el în vremea noastră. Îl avem în faţă pe Mântuitorul care intră în
Ierusalim, călare fiind pe mânzul asinei, cum spune proorocia. Şi noi îl întâmpinăm pe
Domnul nostru Iisus Hristos cu crengi înverzite şi cu inima primitoare, ca Domnul Hristos
să nu intre numai în Ierusalimul cel pământesc, ci mai ales în Ierusalimul sufletului nostru,
Ierusalim însemnând cetatea păcii sfinte, pacea sfântă.
Aducem şi noi Mântuitorului laudă, aşa cum i-au adus pruncii din Ierusalim când au zis:
“Osana celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat Cel Ce vii întru numele Domnului” (Mt. 21,
9), iar Domnul nostru Iisus Hristos s-a îndreptat spre Templul din Ierusalim unde a făcut
minuni. Aşteptăm ca şi în sufletul nostru să intre Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca într-un
lăcaş al Său, ca într-un templu şi să vindece neputinţele noastre. De aceea zicem cu
Biserica: “Învierea cea de obşte mai înainte de patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din
morţi l-ai înviat Hristoase Dumnezeule”. Şi din partea noastră spunem: “Pentru aceasta şi
noi că pruncii” – se înţelege de odinioară – “semnele biruinţei purtând”, – semnele Învierii,
arătată în viaţa cea nouă din crengile pe care le avem în mână sau măcar în conştiinţa – “Ţie
biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat Cel Ce vii întru
numele Domnului”. Şi adăugăm: Vino şi în viaţa noastră, în conştiinţa noastră, vino şi ne
ajută să-Ţi aducem tot mai multă mărire, să conştientizăm tot mai mult binefacerile Tale.
Părintele Teofil Pârâian - www.crestinortodox.ro

Aş fi dorit să fiu de față
Să te întâmpin, să mă-nchin,
Când în frumoasa dimineaţă
Intrai, Doamne,-n Ierusalim.
Aş vrea să-ţi fi putut aduce
Ramuri de palmier şi flori,
Să văd cum fața îţi străluce,
Privirea-ţi sfântă, fără nori.
Să fi strigat cât pot de tare
Cum şi mulţimea a strigat:
"Pace şi binecuvântare
Din ceruri, Dumnezeu ne-a dat!"
Aş fi dorit să-ţi pun 'nainte
Veşmântul, ca pe el să calci
Dar şi iubirea mea fierbinte
Mai arzătoare să o faci.
Eu n-am putut să fiu de față.
De-atunci, sunt ani vreo două mii
Dar azi, la fel, e-o dimineaţă
De bune veşti şi bucurii.
Privirea ta e tot senină
Când se coboară peste noi
Şi aşteptăm şi noi să vină
Zorii împărăţiei noi.
Să aruncăm haina de suflet
Cu toţi azi, înaintea lui
Şi să-l întâmpinăm cu cântec.
Glorie şi mărire Lui!
Pavel Mariana-Florica www.resursecrestine.ro/poezii

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃa veşnică. (Ioan 3: 16)

"Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită. Şi îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-însa.
Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de Lumină şi mă mântuieşte!"
Ȋn Săptămâna Sfintelor Patimi Sfinţii Părinţi poruncesc să postim în această săptămână gustând numai pâine, sare,
legume şi apă. Se dezleagă la untdelemn şi vin numai în Sfânta şi Marea Joi. În Vinerea şi Sâmbăta Mare, dacă sănătatea
îngăduie, nu se va gusta nimic până seara.
Cei care nu au postit până acum este bine să postească cel puţin în această ultimă săptămână, să se spovedească, să
postească și cu privirea, evitând să se mai uite la televizor, să amâne sărbătorirea zilelor onomastice sau de naștere, să nu
participe la distracţii, (nu poţi să te distrezi și să calci rânduiala postului atunci când Hristos se îndreaptă spre Golgota, ducânduȘi Crucea pentru ispășirea păcatelor noastre), dar mai ales să participe la Denii, „murind” și noi puţin cu Hristos, ca să înviem
și noi împreună cu El.
Sfânta şi Marea Săptămână a Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos
Perioada liturgică pe care o parcurgem acum, Săptămâna Patimilor, ne cheamă, ca la rândul nostru, să
participăm într-un mod cu totul special la patimile Celui fără de păcat. Auzim această chemare într-o
cântare de la Denia din Vinerea Mare: "Închină-mu-ne Patimilor Tale Hristoase...”. Nu se cere de la noi un
simplu exerciţiu intelectual, de memorie sau de imaginaţie, ci prosternare, participare în chipul cel mai
real cu putinţă. Noi continuăm adesea să participăm la ele tot din perspectiva omului care nu numai că nu a
înţeles adevărată însemnătate a celor întâmplate, dar care chiar Îl osândim la moarte. O facem ca şi Iuda,
fariseii, cărturarii, soldaţii romani sau iudeii care strigau "Răstigneşte-L!, Răstigneşte-L!”. Iar dovada
concretă a acestui fapt sunt păcatele şi patimile noastre. Mai mult decât atât, ne revoltăm şi refuzăm a purta de
multe ori cu smerenie şi credinţă chiar consecinţele propriilor noastre păcate. Ne clătinam ca o trestie în
bătaia vântului când se pune problema asumării suferinţei şi morţii.
Din păcate, credem într-un Iisus istoric, fără a-L mai vedea pe Hristosul Bisericii, pe Hristos-euharistic, Care este cu noi
până la sfârşitul veacurilor. Este trist că deşi numărăm anii istoriei plecând de la Hristos, nu am ajuns în schimb "să numărăm” anii
vieţii noastre şi măsură deplinătăţii ei (mai degrabă a lipsei ei), plecând tot de la El. Ori tocmai aceste momente binecuvântate pe
care le prăznuieşte atât de intens în aceste zile Biserica pot constitui acel "început bun” pe care mereu şi mereu îl vom pune undeva
mai sus pe scara urcuşului duhovnicesc. Ne-am obişnuit din nefericire cu "mersul înapoi” sau cu "căderile" (acel amăgitor "stat pe
loc”), deşi Părinţii Bisericii ne spun că urcuşul duhovnicesc prin care Îl cunoaştem pe Dumnezeu se cere a fi unul neîncetat.
Numai participând aşa cum Biserica ne îndeamnă şi ne mijloceşte prin rânduielile sale, la Patimile Celui fără de păcat,
putem face din patimile noastre, din suferinţele şi încercările prin care trecem, o cale de despătimire. După cum Hristos "cu
moartea pe moarte a călcat”, şi noi, uniţi cu El, putem cu "patimile pe patimi să călcăm”.
Acesta este demersul ascetic pe care Biserica ne cere să-l urmăm împreună cu Hristos cel Înviat, după cum dă mărturie în
cântările sale pascale: "Cu patima Ta, Hristoase, din patimi ne-am eliberat şi cu Învierea Ta din stricăciune ne-am izbăvit.”
Radu Alexandru (www.crestinortodox.ro)

Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de
Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui… Iar cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. (Ioan 14, 21, 24)
Să călătorim împreună cu Domnul prin Postul mare spre Înviere. Sfaturi pentru Săptămâna Pătimirilor:

- Ȋmpărtășirea să se facă doar în cadrul Sfintelor Liturghii (Joia Mare, Sâmbăta Mare și noaptea Sf.Paști) și nu înainte sau după
acestea; doar bolnavii și copiii mici se împărtășesc în afara Liturghiei;
- Nu este suficientă doar postirea. Fără participarea la slujbele Postului şi la Sf.Liturghie postul este doar o dietă;
- În Vinerea Mare nu se împărtășește (excepţie fac doar copiii și bolnavii grav), fiind zi aliturgică (fără Liturghie) și de ajunare;
- În Sâmbăta Mare nu se mai spovedește (vremea de pocăinţă a încetat), însă cei mărturisiţi se pot împărtăși la Liturghie;
- Să participăm cel puţin la Deniile din Joia Mare (Cina cea de Taină, Prinderea, Răstignirea) și Vinerea mare (Prohodul);
- În noaptea Sf.Paști să participăm și la Sf.Liturghie, nu doar la primirea Sfintei Lumini.

Programul săptămânii 24 aprilie – 1 mai 2016
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Miercuri
Joi
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
24 aprilie
25 aprilie
26 aprilie
27 aprilie
27 aprilie
28 aprilie
28 aprilie
29 aprilie
29 aprilie
30 aprilie
30 aprilie
1 mai

ORA
8 - 12
17 – 19
17 – 19
9 - 10
17 – 19
8 - 11
17 – 20
12 - 13
17 – 20
8 – 11
0 -4
12 - 13

Slujbe
- Sf. Liturghie (Duminica Floriilor ) – Pr.Ticu
- Denie ( pomenirea celor 10 fecioare înţelepte)
- Denie ( pomenirea femeii păcătoase)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu
- Denie ( pomenirea spălării picioarelor)
- Vecernia unită cu Liturghia Sf.Vasile (Scoaterea Sf.Agneţ pentru bolnavi)
- Denia celor 12 Evanghelii și privegherea Domnului Hristos
- Vecernia cu scoaterea Sfântului Epitaf
- Denia Prohodului
- Slujba ceasurilor și Liturghia Sf.Vasile
- LITURGHIA SFINTELOR PASTI
- Vecernia Paștilor („A doua Ȋnviere”)

