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"Deci, cu şase zile înainte de Paşti, 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 mirosul mirului. Iar 

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?” Dar 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 și pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca și pe Lazăr să-l omoare. 

Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, 

auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: “Osana! Binecuvântat 

este Cel ce vine întru 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 I le-au făcut Lui. Deci da mărturie mulţimea care 

era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt și 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) 

        DE CE ERA TRIST IISUS? DE CE AR FI TRIST ȘI ASTĂZI? CUM A FOST ÎNȚELES MESAJUL LUI?  

    […] De ce tristețe? Pentru că unul din evangheliști, amintind despre bucuria cetății sfinte la intrarea Domnului în 

Ierusalim spune: ”Şi Iisus era trist”. Cetatea se bucură, copiii strigă Osana celui dintru înălțime, Hristos este aclamat cu 

ramuri de finic și de măslini, semne ale bucuriei, iar El este trist. De ce este trist?  Pentru că are constatarea că mesajul 

Sau n-a fost înțeles de către lume.  

El se pregătește să fie împărat peste inimi, oamenii doresc să îl pună Împărat peste cetăți, peste armate, să devină 

cuceritor și stăpân în sensul omenesc al cuvântului. El cheamă la smerenie, dar doi dintre ucenicii Săi cer să fie de-a dreapta 

și de-a stânga Lui în împărăția cea lumească pe care sperau ei să o înființeze.  

 Este trist pentru că doar peste câteva zile rugăciunea Lui va fi atât de încordată, atât de puternică înaintea paharului 

morții, încât sudoarea Lui se transformă în picături de sânge.  

 Este trist pentru că îl aude pe apostolul Petru zicând: ”Doamne, să nu Ți se întâmple Ție să fii răstignit!”, înțelegând 

Domnul Hristos că apostolul Petru nu pricepuse nimic din mesajul pe care timp de trei ani și jumătate îl lansase apostolilor 

și, prin ei, lumii.  Este trist pentru că îl vede pe Petru trădând doar peste câteva zile. Este trist pentru că îl vede pe Iuda 

care se plânge pentru risipa mirului de nard pe care Maria, sora lui Lazăr, îl vărsase pe trupul lui Iisus preîntâmpinând 

mirul și miresmele care aveau să ungă trupul mort al Domnului Hristos doar peste câteva zile. Și îl vede deja pe Iuda 

trădându-L în Grădina Ghetsimani. Și tristețea lui era și mai mare, știind că acesta, în loc să aleagă calea regretului pentru 

fapta făcută, prin harul pocăinței, avea să se sinucidă.  

 De aceea, Domnul Hristos era trist.  

 Și spre această tristețe a Domnului suntem chemați în această săptămână să ne îndreptăm, înțelegând că și astăzi 

mesajul Domnului Hristos nu este înțeles așa cum se cuvine.  Înțelegând că și astăzi se dorește – uneori chiar și în Biserică 

– nu smerenia, ci slava, mărirea și puterea.  Înțelegând, de asemenea, că sunt și astăzi destul de mulți creștini care nu 

înțeleg sensul crucii, taina suferinței, taină cea mare a răstignirii prin care creștinul este chemat să treacă.  

 Și, mai ales, înțelegem că și astăzi sunt multe persoane cu caracter de Iuda, care înșală, mint și duc la disperare pe atâția...                                          

                                                                                                              IPS Teofan 2011         www.cuvantul-ortodox.ro/ 
 

  Purtăm în mâini ramuri verzi de copaci (mai ales salcie) și flori pentru că ele simbolizează florile credinței cultivate 

prin post și rugăciune. Vecernia din Vinerea dinaintea Sâmbetei lui Lazăr spune clar în cântările ei că acum s-au împlinit 

cele 40 de zile de post. Iar Sâmbăta lui Lazăr și Duminica Floriilor fac, așadar, trecerea spre o altă săptămână, care nu 

mai face parte din cele 40 de zile de post, ci este un timp mai sfânt și mai sfințitor, fiind timpul totalei participări 

mistice sau tainice a creștinilor ortodocși la Sfintele și Mântuitoarele Patimi ale lui Hristos, pentru ca noi oamenii să ne 

despătimim de patimile rele sau păcătoase din firea omenească, patimi care au pricinuit odinioară răstignirea și moartea lui 

Hristos. În acest sens, florile pe care le purtăm în mână în Duminica Floriilor reprezintă florile virtuților adunate în timpul 

postului, și anume: lumina rugăciunii, smerenia postirii, bunătatea inimii milostive și darnice, curăţia minții dobândită 

prin pocăinţă, sfințirea sufletului și trupului. Toate acestea sunt florile iubirii smerite și sfinte a creștinului față de 

Dumnezeu și față de semeni. Florile duhovnicești cultivate în timpul postului sunt aduse lui Dumnezeu că daruri cultivate în 

ogorul sfânt al Bisericii lui Hristos, cu harul Duhului Sfânt.  

 Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu ca și noi, care purtăm în mâini ramuri de salcie smerită, să ne smerim și să primim 

cu evlavie pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care intră acum nu numai în Ierusalim, ca odinioară, ci și în sufletul nostru și în 

casa noastră, aducând-ne pace și bucurie, spre slava Lui și mântuirea noastră. Amin!  

                                                          + Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române                    www.ziarullumina.ro  

   



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  21 aprilie  –  28 aprilie  2019 

Duminică         21 aprilie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Intrarea Domnului în Ierusalim -Floriile) – Pr.Dragoş 

Luni                 22 aprilie         10 – 12 -  Spovedanie 

       17 – 19 Denie ( pomenirea celor zece fecioare ) + Spovedanie 

Marți               23 aprilie         10 – 12 -  Spovedanie 

       17 – 19 Denie ( pomenirea femeii păcătoase ) + Spovedanie 

Miercuri          24 aprilie           9 - 12 - Sfinţirea mică a apei  şi Spovedanie -  Pr.Dragoş 

       17 – 19 Denie ( pomenirea spălării picioarelor) + Spovedanie 

Joi                     25 aprilie      8.30 – 11 - -Vecernia unită cu Liturghia Sf.Vasile (Cina de Taină - scoaterea Sf.Agneţ) 

       17 – 20 Denia celor 12 Evanghelii  

Vineri               26 aprilie        12 – 13 - Vecernia cu scoaterea Sf.Epitaf  (Coborârea de pe Cruce) 

         17 – 20 Denia PROHODULUI 

Sâmbătă           27 aprilie           8 - 11 - Vecernia şi Liturghia Sf.Vasile – Pr.Dragoş 

Duminică         28 aprilie           0 - 04 - Liturghia Sf.Paşti (a Învierii) – Pr.Ticu 

         12 – 13 - Vecernia Paştilor (“A doua Înviere”) şi a Sf.M.Mc.Gheorghe 

 

SUPREMA DECLARATIE DE DRAGOSTE: “Iata, Eu voi fi cu voi pana la sfarsitul veacului”                   www.cuvantul-ortodox.ro 
“… Nimic nu ne încredinţează de dragostea lui Hristos, decât făgăduinţa Lui de a fi cu noi până la sfârşitul veacului. Moartea lui 

Hristos pe cruce nu trebuie luată ca o demonstraţie de iubire, deşi a fost şi asta, căci cei ce iubesc nu au nevoie de 
demonstraţii. Sfinţii l-ar fi iubit pe Hristos chiar dacă El ar fi ales o altă cale de răscumpărare a omului, decât moartea Sa pe cruce. Însă 
nimeni n-ar fi suferit despărţirea de Hristos. Iată de ce cea mai scumpă declaraţie şi dovadă a dragostei este prezenţa, este 
legământul, pe care şi Hristos l-a făcut cu noi, acela de a fi împreună până la sfârşitul veacurilor.ristos este prezent în cuvintele pe 
care le-a rostit.  

Evanghelia nu este o simplă informaţie despre dragostea lui Hristos faţă de noi, Evanghelia este o prezenţă de netăgăduit. 
Oricine citeşte Evanghelia se împărtăşeşte de Hristos, Îl primeşte în sine pe Hristos. Cuvintele de dragoste ale oricăruia dintre noi sunt 
şi rămân cuvinte de dragoste numai în măsura în care noi înşine suntem prezenţi în acele cuvinte, adică le îndeplinim.  Altfel spus, atât 
cuvintele, cât şi faptele noastre, au o valoare numai în măsura în care pot rămâne veşnice, veşnicie pe care o primesc din împărtăşirea 
cu Cel singur veşnic, Dumnezeu. Aşadar, dragostea este mai întâi de toate prezenţă, poate nu atât fizică, cât duhovnicească, prezenţă 
atotcuprinzătoare, prezenţă până la identificare. Este o prezenţă în care doar Cel iubit mai există, iar noi ne micşorăm şi ne golim 
pentru a lăsa loc Aceluia să ne cuprindă şi să ne umple de prezenţa Sa.        Ierom.Savatie Baştovoi, “Ortodoxia pentru postmodernisti“         

 

   Spovedania şi împărtăşirea din Săptămâna Pătimirilor:  

- Spovedanie: Luni, Marţi şi Miercuri – dimineaţa (9.00 – 11.00) şi seara, după Denii (19.00 – 20.00) 

- Ȋmpărtășirea se mai poate face în cadrul Sfintelor Liturghii din Joia Mare, Sâmbăta Mare și noaptea Sf.Paști și nu înainte 

sau după acestea; doar bolnavii și copiii mici se împărtășesc în afara Liturghiei; 

- Că vremea de pocăinţă s-a încheiat o arată şi faptul că rugăciunea Sf.Efrem Sirul şi metaniile mari încetează a se mai face 

după Liturghia Darurilor din Miercurea Mare (conf.Triod). Urmarea lui Hristos pe drumul Golgotei, pe drumul Crucii, este 

acum prioritară. “Să piară deci din mintea noastră toate cele pământeşti şi să rămână singur Iisus cu Crucea Sa!” 

- În Vinerea Mare nu se împărtășește, fiind zi aliturgică (fără Liturghie) și de ajunare;  

- În Sâmbăta Mare nu se mai mai spovedește (vremea de pocăinţă a încetat), însă cei mărturisiţi se pot împărtăși la Liturghie. 

“Cum putem noi să dormim sau să lipsim de la biserică când Hristos priveghează şi se roagă pentru 

toată lumea? Cum putem noi să râdem şi să bem cînd Fiul lui Dumnezeu este dat în mâinile hulitorilor şi 

ucigaşilor necredincioşi? Cum putem noi să mâncăm acum cînd Domnul vieţii, posteşte şi suspină pentru 

noi? Cum să lipsim de la biserică acum, cînd Hristos este trădat de propriul său ucenic şi este vândut 

iudeilor ca să fie judecat şi răstignit?   Să mergem săptămâna aceasta după Iisus Hristos, pe drumul Crucii, 

care pentru noi este drumul vieţii, al iertării şi al mântuirii. Fără acest drum nimeni dintre oameni nu se 

poate mântui”.                                                                                                            Părintele Cleopa 

 
                              Cuvintele lui Hristos rostite pe cruce                       Sf.Nicolae Velimirovici        www.crestinortodox.ro 

"Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac". Prin aceste cuvinte, Domnul a arătat în primul rând mila Sa față de ucigași, a căror răutate nu i-a 

lăsat nici în chinurile de pe Cruce;   
 "Adevărat zic ție: astăzi vei fi cu Mine în Rai". Această spusă a fost îndreptată către tâlharul care s-a pocăit pe Cruce. Foarte mângâietor 
cuvânt pentru păcătoșii care se pocăiesc fie și în ultima clipă.  
 "Femeie, iată fiul tău". Așa i-a zis Domnul sfintei Sale Maici, care stătea sub Crucea iubitului ei Fiu răstignit. Iar apostolului Ioan i-a zis: iată 
mama ta. Cuvintele acestea arată grija de fiu, pe care oricine o datorează părinților.  

 "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?". Cuvintele acestea arată pe câtă neputință a firii omenești, pe atâta clarviziune – 
fiindcă omul este cel care pătimește. 
 "Mi-e sete". I se scursese sângele. De aici setea. Soarele care apunea îi bătea în față, și una peste alta cu celelalte chinuri îl ardea cumplit. 
Firește că Îi era sete. Dar – o, Doamne! – oare chiar Ți-e sete de apă sau ești, cumva, însetat de dragoste? Ești însetat ca om sau ca 
Dumnezeu?  
 "Părinte, în mâinile Tale îmi dau duhul". Fiul își dă duhul în mâinile Tatălui Său. Ca să se știe că de la Tatăl a venit, nu cu de la Sine putere  
 "Săvârşitu-s-a". Aceasta nu înseamnă: „S-a săvârșit viaţa”. Nu; ci înseamnă: „S-a săvârșit misiunea răscumpărării și mântuirii neamului 

omenesc”. Săvârşitu-s-a tragedia, însă nu drama. Urmează ultimul, mărețul act: biruința asupra morții, învierea, slava!    

De Paşte prăznuim noua viaţă, care a răsărit din mormânt, care ne-a fost dăruită nouă, celor care credem în Hristos. Şi ne-a fost dată în ziua 
Botezului nostru, în care: „ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi 
noi întru înnoirea vieţii"(Romani, VI, 4). Astfel, de Paşte prăznuim învierea lui Hristos ca pe ceva ce s-a petrecut şi încă se mai petrece cu noi. Pentru că 
fiecare am căpătat darul acestei vieţi noi, puterea de a o primi înăuntrul nostru şi de a trăi după rânduielile ei. Este un dar care schimbă total 

atitudinea noastră faţă de orice în această lume, inclusiv faţă de moarte. Prin acest dar putem să afirmăm cu bucurie: „Moartea nu mai există!"                                                                      

 




