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"În vremea aceea, luând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple, 
zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat căpeteniilor preoţilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la 
moarte şi-L vor da în mâna păgânilor, care-L vor batjocori şi-L vor bate şi-L vor scuipa şi-L vor omorî, dar a treia zi va 
învia. Atunci au venit la dânsul Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, şi I-au zis: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la 
Tine. Şi Iisus i-a întrebat: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au spus: dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi unul de-a 
stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care-l beau Eu şi să vă botezaţi 
cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care Eu îl beau, cu adevărat îl veţi 
bea, şi cu botezul cu care Mă botez, vă veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea, nu-Mi este îngăduit să dau 
decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalţi zece, au început să fie mânioşi pe Iacov şi pe Ioan. Iar 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 dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru. Şi care va 
vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul tuturor, pentru că şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să 
slujească şi să-Şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi."                                                              (Marcu 10, 32-45) 

 

Prin două lucruri ne uimeşte Cuvioasa la începutul schimbării vieţii ei: hotărârea neclintită de a începe o viaţă nouă 

şi ruperea desăvârşită cu păcatul. Păcatul este robie, mântuirea - eliberare. Nu există mântuire în ţara păcatului. Poporul 

evreu, ca să ajungă în pământul făgăduinţei a trebuit să iasă mai întâi din robia Egiptului; Cuvioasa Maria nu în Egipt, locul 

păcatului, ci departe, în pustia Iordanului, s-a eliberat de păcat şi s-a sfinţit. Deci pentru a începe o viaţă nouă, cu Hristos, 

trebuie să o curmăm desăvârşit cu păcatul. Nu putem pune început bun dacă nu urâm păcatul din adâncul sufletului. 
Fericitul Augustin, care în tinereţe dusese şi el o viaţă păcătoasă, se rugă cu mare căinţa: „Doamne, ajută-mi să Te iubesc, 

aşa cum mai înainte am iubit păcatul“. Aceasta este prima învăţătură din viaţa Cuvioasei Maria, pe care se cade să nu o 

uităm. Dacă vrem să reuşim ceva cu rugăciunea, cu postul şi cu celelalte nevoinţe creştineşti, trebuie să ieşim din Egipt şi să 

mergem în Ierusalim, să luăm Crucea, să trecem Iordanul şi să ne sălăşluim în pustie. Să ne ocupăm adică de păcat, să ne 

sălăşluim în pământul nepăcătuirii, cu hotărârea nestrămutată de a face voia lui Dumnezeu. 

Dacă această hotărâre nu este uşor de luat, apoi adevărata greutate abia acum începe: cei patruzeci şi şapte de ani de pustie, 

izbăvirea de tirania patimilor care ne chinuieşte chiar şi după ce ne-am lepădat de ea. Sf. Maria se afla în pustie, în 

foame şi sete, nu vedea şi nu auzea pe nimeni, şi totuşi, şaptesprezece ani a fost chinuită ca de foc de gândurile cele 

păcătoase, de aducerile aminte curveşti, de cântecele şi de beţiile în care trăise. De unde înţelegem, după cum am văzut şi 

la fiul cel desfrânat, că păcatul este cel mai mare vrăjmaş al sufletului nostru. E unealta diavolului, diavolul însuşi, care cu 

făţărnicie şi vicleşug, cu minciuna şi cu răutate, îşi ascunde duşmănia împotriva omului până ce îl prinde în laţul obişnuinţei 

cu păcatul. Abia atunci îşi arată toată ura de moarte împotriva noastră, nu ne cruţă, ne chinuieşte şi nu vrea să plece decât cu 

sufletul nostru în muncile iadului. De aceea, toţi Părinţii ne îndeamnă necontenit să fugim de muşcătura viperei, de 

prima experienţă a păcatului, de curiozitatea de a gusta din otrava cu care ne momeşte cel viclean. Cine fuge de păcat va 

scăpa de războiul cel cumplit care urmează şi de care nu este sigur că va scăpa cu zile. Cine poate avea voinţă şi hotărârea 

Mariei Egipteanca? 

Într-adevăr, când ne gândim la viaţa ei, la luptele şi la răbdarea ei, ne cuprinde spaima şi cutremurul. Calea ei ni se pare că 

întrece orice putere omenească. Aşa este, dar nu este alta. Otrava păcatului nu se poate tăia cu apă de flori, trebuie leacuri 

puternice; nu cu jumătăţi de măsură, ci cu luptă pe viaţă şi pe moarte. Părinţii Patericului au o vorbă: „Dai voinţa şi ia 

putere“ şi alta: „Dă sânge şi ia duh“. Eşti neputincios, dar Mântuitorul a venit pentru cei slabi şi pentru cei bolnavi. „Voieşti 

să fii sănătos?“ ne întreabă El. Trebuie să vrei din toată inima, dă voinţa şi iei putere. Iei putere să rabzi necazurile, să te 

împotriveşti vrăjmaşului, să nu cazi în luptă, că fără osteneală nu este mântuire; trebuie să dai sânge ca să iei duh. Darul 

întăreşte puterile slăbănogite de păcat, vindecă rănile sufleteşti, dar ceea ce am stricat prin voia noastră, singuri trebuie să 

îndreptăm prin spovedanie curată, prin căinţa sinceră şi prin fapte bune, prin post şi rugăciune. 

Dacă ne-a plăcut mincinoasă dulceaţă a păcatului, se cade să gustăm şi amărăciunea cea dulce a leacului. Aşa cum bolnavul 

rabdă operaţie, tăiere, leacuri amare, ştiind că acestea îi aduc mult dorită sănătate, aşa cum răbdăm ostenelile postului în 

nădejdea că degrabă se apropie Paştile cele luminoase şi vesele, tot aşa să răbdăm şi pătimirile cele curăţitoare de păcat şi 

mântuitoare, care ne învrednicesc de bucurie neîntreruptă şi de Paştele cel veşnic, de strălucirea, mângâierea şi odihna celor 

ce s-au ostenit în necazuri şi în toate felurile de chinuri.                           Părintele Petroniu Tănase - www.crestinortodox.ro/ 
 

 

 

 

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca arată cât de minunat poate lucra harul lui Dumnezeu în omul care se 

pocăieşte. Pomenirea ei se face în Duminica a V-a din Marele Post începând cu secolul al XI-lea, iar cultul ei este atestat deja 

înainte de publicarea vieţii ei, scrisă de Patriarhul Sofronie al Ierusalimului. Atât de mult schimbă harul lui Dumnezeu pe 

omul păcătos care se pocăieşte profund, încât îl poate ridica spre lumina Împărăţiei cerurilor pe care o pregustă sfinţii 

încă din lumea aceasta. Cu alte cuvinte, pilda vieţii de pocăinţă şi sfinţenie a Sfintei Maria Egipteanca este o întărire 

spirituală şi o speranţă pentru toţi credincioşii şi pentru toţi oamenii care doresc să se mântuiască, să-şi sfinţească 

viaţa, oricât de păcătoşi ar fi ei.                       † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – www.jurnalspiritual.eu 
 

http://www.crestinortodox.ro/
http://www.jurnalspiritual.eu/


  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Programul săptămânii   5 aprilie – 12 aprilie 2020 
 

Duminică         5 aprilie             8 - 12 - Sf.Liturghie ( a Sf.Maria Egipteanca) – Pr.Dragoş 

Duminică         5 aprilie 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni                 6 aprilie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți               7 aprilie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri          8 aprilie          9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragos 

Joi                    9 aprilie   

Vineri              10 aprilie          17 - 18 - Acatistul Sf.Calinic de la Cernica - Pr.Dragoş 

Sâmbătă          11 aprilie           8 - 11 - Sf.Liturghie (Sf.Calinic) şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă          11 aprilie 17 - 18 - Vecernia Floriilor  

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

             Duminică, 5 aprilie – Sf.Cuv.Maria Egipteanca; 
                                                     Sâmbătă, 11 aprilie – Sf.Ier.Calinic de la Cernica; 
                                                                              Duminică, 12 aprilie – Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile); 
 
                                                   Săptămâna a VI a din Postul Mare și încheierea Postului Mare    Makarios Simonopetritul     www.crestinortodox.ro/ 

În Duminica a V-a se cântă împreună cu canonul Sfintei Maria Egipteanca un canon consacrat aproape în exclusivitate temei 

săracului Lazăr și bogatului nemilostiv (Lc 16, 19-31). Acest episod al pedepsirii bogatului nemilostiv poate fi aplicat, într-

un mod mai interior, și omului păcătos. Fiindcă "eu însumi" mă asemăn acestui bogat și, bogat fiind prin fire cu nemurirea, 

"am păcătuit împotriva mea însămi", "desfătându-mă în plăceri" prin iubirea de lux și de plăceri, prin bucuriile acestei lumi, dar 

mai cu seama din pricina dispretuirii săracilor și a absenței compatimirii; bogatul s-a osândit pe sine însuși la iad, și "eu" 

sunt asemenea lui. 

Plasarea acestei parabole în ultima săptămâna a postului se explică prin analogia între săracul Lazăr și Lazăr prietenul 

lui Hristos a cărui comemorare se pregătește. Lăudând răbdarea săracului Lazăr în necazuri, Sf.Ioan Gură de Aur subliniază că 

acesta era cu atât mai vrednic de admirație cu cât n-avea exemplul "unui alt Lazăr" ca să poată îndura încercările sale, sigur de 

învierea viitoare. De acum înainte, creștinilor le este mult mai ușor să îndure de bunăvoie relele și ostenelile, urmând 

modelul săracului Lazăr, căci pregătirea învierii celui de-al doilea Lazăr a început încă din prima zi a săptămânii. 

Săptămâna a VI-a e cadrul unei întreite înainte-prăznuiri: pregătirea Sâmbetei lui Lazăr, a Duminicii Stâlpărilor și a 

Săptămânii Mari. Actualizarea dramatizată a Pătimirii  începe încă din primele zile ale acestei săptămâni prin evocarea 

narativă a bolii, iar mai apoi a morții lui Lazăr și a mersului lui Hristos spre Ierusalim, unde va intra triumfal după ce l-a înviat 

pe «prietenul Său și unde va suferi Patima Sa câteva zile mai târziu. 

Lazăr moare miercuri (cu patru zile înainte de învierea sa) și, aflând acest lucru de data asta nu de la mesageri umani, 

pentru a-Și arată pogorântul Său, ci în virtutea atotştiinţei Sale dumnezeiești, Hristos Se îndreaptă spre Iudeea, începând 

astfel mersul Său spre Patima cea de bunăvoie. Joi, "Lazăr zace în mormânt deja de două zile" și Ziditorul continuă să 

înainteze, în timp ce la Betania apropiațîi lui Lazăr țin doliu și varsă lacrimi așteptându-L pe Hristos. Vineri rămâne o zi de 

doliu, dar, Hristos apropiindu-Se, acesta trece în plan secund pentru a face ca atenția credincioșilor să se concentreze asupra 

așteptării bucuriei din ziua următoare. În sfârșit, sâmbătă se înfăptuiește cea mai mare dintre minunile lui Hristos, învierea 

prietenului său "care puțea deja" fiind mort de patru zile. 

 Învierea lui Lazăr e simbolul învierii viitoare a neamului omenesc și arătarea atotputerniciei lui Dumnezeu care 

răstoarnă legile naturii stricate. Înainte de Cruce chiar, iadul tremură la auzul glasului lui Hristos și se grăbește să-i dea 

drumul lui Lazăr să iasă din el, anunțând astfel apropiata sa nimicire. Acest praznic al "învierii celei de obște" îi întărește, 

așadar, pe ucenicii lui Hristos înainte de Patima Acestuia. El este "începerea Crucii" și pregătește pentru "împărăteasa 

zilelor". Lazăr cel înviat va fi martorul Patimii și învierii învățătorului și prietenului său dând mărturie prin prezența sa că 

Paștele trebuie să se realizeze efectiv în întreaga umanitate, fiindcă El S-a făcut "începătura mântuitoare a nașterii din nou". 

După ce timp de peste șase săptămâni am fost îndemnați la pocăință, la smerenie, la post, la străpungerea inimii și la alte 

virtuți, nu mai e timp pentru desfășurarea unei învățături teoretice, de acum fiecare trebuind să-și arate roadele faptelor sale 

și să probeze valoarea lor reală: sunt acestea vrednice "să primească pe Hristos" și să slujească laudei universale?  

Dacă privim cele 40 de zile propriu-zise ca o perioadă distinctă de Săptămâna Mare, Postul Mare se termină în seara de 

vineri a Săptămânii a VI-a. Dacă totuși postul continuă până în Săptămâna Mare, începând din Sâmbăta lui Lazăr el 

dobândește o dimensiune diferită: din ascetic și pedagogic el devine euharistie, părtăşie, drum cu Hristos.  

La Ierusalim vinerea Săptămânii a VI-a era deja privită drept ziua încheierii oficiale a celor 40 de zile de post. Ea 

marchează limpede trecerea între două perioade liturgice distincte, dar totuși intim dependente una de cealaltă, Săptămâna 

Mare neputând fi prăznuită cu vrednicie decât dacă Postul Mare a fost ținut cu folos. 

Până la Vecernia din Miercurea Mare slujbele încă păstrează  rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Chiar și după ce au 

fost oficial încheiate cele 40 de zile și pare prea târziu pentru începerea "întoarcerii" prin pocăinţă, virtuțile păzitoare ale căinței 

evocate în această rugăciune rămân în continuare concluzia rugăciunilor liturgice. 

În Palestina, Duminica Stâlpărilor era ziua în care se reîntorceau în mănăstire monahii ce ieșiseră din ea pentru a 

petrece cele 40 de zile de post în singurătate. Această adunare simbolică a sihaştrilor însoțește aceeași intrare a lui Hristos în 

Ierusalim, a cărei importanță o subliniază. Adunarea praznicului Stâlpărilor poate fi privită și ca o imagine și o anticipare a 

adunării eshatologice a viilor și a morților pentru a se înfățișa cu toții înaintea Judecății universale.  Săptămâna a VI-a 

cheamă la adunarea și reunirea tuturor lucrurilor, pentru ca, împreună cu cei ce s-au împrăștiat în spațiu pentru luptă, să se 

reunească întreg cosmosul, văzut și nevăzut, ca la Intrarea Mare - Intrarea cu sfinţitele Daruri -  de la Sfânta Liturghie.  

 
„Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. 

Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, 

bine eşti cuvântat, Cel ce vine întru numele Domnului.”                                                                   (Troparul Floriilor) 




