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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 şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi 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 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) 

În casele saşilor de aici, din Ardeal, se putea vedea o tabletă scrisă cu cusătură, pe care erau următoarele cuvinte: "Unde-i 
credinţă, e iubire; unde-i iubire, e pace; unde-i pace, e binecuvântare; unde-i binecuvântare, e Dumnezeu şi unde-i 
Dumnezeu, nu-i nici un lucru rău". Deci, unde-i credinţă e iubire - credinţa şi iubirea merg împreună. Sfântul apostol Pavel 
spune în Epistola I către Corinteni: "de-aş avea credinţa toată să pot muta şi munţii, dar dacă n-am iubire, nimic nu sunt "(I 
Cor. 13, 2), deci, nu am nici o valoare; valoarea mea adevărată este atunci când la credinţă adaug iubirea, iubirea aceea după 
porunca lui Dumnezeu. Unde-i credinţă e iubire, unde-i iubire e pace; omul care are iubire intră în fericire şi fericirea aduce 
liniştea sufletească, pacea. Unde-i pace e binecuvântare pentru că pacea cea adevărata o dă Dumnezeu cu binecuvântarea Lui. 
Unde-i binecuvântare e Dumnezeu de la care vine toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit şi unde-i Dumnezeu nu-i nici un 
lucru rău.  Parcă ar fi ştiut Marta aceste cuvinte când a zis către Domnul Hristos: "Doamne, de-ai fi fost aici, fratele meu n-ar 
fi murit". Şi Domnul Hristos a zis: "Fratele tău va învia!". Marta, care era introdusă în lucrurile cele duhovniceşti, a zis: "Ştiu 
că va învia, la învierea cea de apoi". Atunci Domnul Hristos a zis un cuvânt pe care noi îl avem în vedere mai ales la slujbele 
pentru morţi. A zis aşa: 

"Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, viu vafi. Crezi tu aceasta?". 
(...) Dacă e vorba numai de prăznuire, cu asta ne-am împlinit datoria, dar nu e vorba numai de prăznuire, ci e vorba şi de 

cercetare. Adică, prima întrebare în legătură cu aceasta ar fi: Noi cum Îl întâmpinăm pe Domnul Hristos? Avem noi dorinţa de 
a aduce preamărire? Simţim în sufletul nostru o pornire spre preamărirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos? O facem aceasta 
numai din ritual sau o facem pentru că n-am putea să n-o facem când ştim despre cele ce le-a făcut Domnul Hristos la Intrarea 
în Ierusalim? 

Şi încă o cercetare. Aşa cum Domnul Hristos a intrat în Ierusalim, tot aşa intră şi în sufletele noastre, mai ales atunci când 
ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Avem noi stări sufleteşti ca cele ale acelora care au zis: "Osana întru cei 
de sus! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!" sau avem stări de împotrivire. E bine să ne cercetăm pe noi 
înşine cum stăm în faţa Domnului Hristos care vine la noi, care vine către noi. Îl primim cu iubire, cu credinţă, cu frică de 
Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste? 

Îl primim pe Domnul Iisus Hristos cu bucuria omului care ştie că a venit Acela care aduce cu El binecuvântarea, care 
aduce cu El bucuria, care aduce cu El curajul, care aduce cu El iertarea păcatelor, ca daruri ale Învierii sau suntem 
nemulţumiţi? Şi dacă cumva suntem nemulţumiţi, atunci Îl auzim pe Domnul Hristos spunându-ne şi nouă cum i-a spus 
Ierusalimului sau celor din Ierusalim: "Jerusalime, lerusalime, care ucizi pe prooroci şi cu pietre omori pe cei trimişi la tine, 
de câte ori voit-am să adun pe fiii tăi, cum adună găina puii săi sub aripi, dar nu aţi vrut. Pentru aceasta vi se lasă casa 
pustie, iar pe Mine nu Mă veţi mai vedea până ce veţi zice: Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului" (Mt. 23, 
37- 39). Cuvintele acestea le găsim în două locuri în Sfânta Evanghelie: în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 23, la 
sfârşit, şi în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul I 3, la sfârşit. 

Noi suntem între cei ce zicem: "Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!", între cei ce zicem împreună cu 
pruncii: 

"Osana întru cei de sus, Osana întru cei din înălţime". Şi anume, la fiecare Sfântă Liturghie spunem cuvintele: "Sfânt, 
sfânt, sfânte Domnul Savaot! Plin este cerul şi pământul de mărirea Ta. Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat Cel ce 
vine întru numele Domnului!". Nu se poate Liturghie fără cuvintele acestea, ceea ce înseamnă că la fiecare Sfântă Liturghie 
noi pomenim şi 

Intrarea în Ierusalim a Domnului Hristos. Să ne deschidem sufletele, să-I facem loc Mântuitorului nostru, să Îl primim în 
inima noastră, să-L ţinem în conştiinţa noastră, în simţirea noastră şi atunci va fi cu noi bucuria pe care au avut-o cei din 
Ierusalim, care L-au primit pe Domnul Hristos şi care s-au lăsat conduşi, ajutaţi şi mângâiaţi de Cel ce a venit să mântuiască 
sufletele noastre. Amin! 

Părintele Teofil Părăian – Credința lucrătoare prin iubire, Editura Agaton, 2009 



  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Programul săptămânii   12 aprilie – 19 aprilie 2020 
 

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

Duminică         12 aprilie 18 - 19 - Denia (pomenirea smochinului neroditor) 

Luni                 13 aprilie 17 .00 - Denia (pomenirea celor 10 fecioare) 

Marți               14 aprilie 17 .00 - Denia (pomenirea femeii păcătoase) 

Miercuri          15 aprilie          9 - 10 - Sfinţirea mică a apei 

Miercuri          15 aprilie 17 .00 - Denia (pomenirea spălării picioarelor) 

Joi                    16 aprilie 8 – 11 - Vecernia unită cu Liturghia Sf.Vasile  

Joi                    16 aprilie 17 - 20 - Denia celor 12 Evanghelii 

Vineri              17 aprilie 12 - 13 - Vecernia cu Scoaterea Sfântului Epitaf 

Vineri              17 aprilie 17 - 20 - Denia PROHODULUI 

Sâmbătă          18 aprilie           8 - 11 - Vecernia şi Liturghia Sf.Vasile – Pr.Dragoş 

Duminică         19 aprilie    0.00 – 3.00 - Liturghia Sf.Paşti – Pr.Dragoş 

Duminică         19 aprilie 12 - 14 - Vecernia Paştilor – Pr.Dragoş 

 

Îndrumări privind slujbele din Săptămâna mare şi de Sfintele Paşti, în condiţiile stării de urgenţă. 

Întrucât slujbele din Săptămâna Mare şi de Sfintele Paşti vor fi săvârşite doar de slujitorii bisericeşti: 
 

1.Spovedania şi împărtășirea credincioşilor se pot săvârşi în continuare doar la domiciliu. Preotul va utiliza 

încălţăminte de unică folosinţă şi mască sanitară, se va spăla pe mâini cu apă şi săpun şi cu dezinfectant. 

2. Pâinea binecuvântată, în formă de mici prescuri, stropită cu agheasmă şi vin, numită „Paşti”, va fi sfinţită anul 

acesta în Joia Mare, 16 aprilie 2020, după Sfânta Liturghie, şi va fi ambalată igienic în pachete închise.  În zilele de vineri şi 

sâmbătă, „Paştile” vor fi distribuite credincioşilor, în locuri special amenajate în afara lăcaşurilor de cult. Personalul 

deservent va purta mască şi mănuşi de protecţie.  Accesul la aceste locuri speciale din afara lăcaşurilor de cult se va organiza 

în zilele premergătoare Sfintelor Paşti (vineri şi sâmbătă, înainte de noaptea Învierii), respectându-se aceleaşi reguli sanitare 

ca şi în magazinele alimentare (mască sanitară, distanţă socială de 2 metri, marcată în faţa locului special amenajat). 

3. Pentru credincioșii vârstnici şi bolnavi, „Paştile” vor fi distribuite la domiciliu de către voluntari, vineri şi 

sâmbătă sau în prima zi de Paşti. Voluntarii vor purta mască şi mănuşi de protecţie, precum şi ecuson nominal, semnat şi 

ştampilat de către fiecare parohie. 

4. Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim, sâmbătă, 18 aprilie 2020, spre seară. Voluntarii din parohii, purtând 

mască, mănuşi şi ecuson, vor primi Sfânta Lumină şi o vor distribui doar la casele credincioșilor care o solicită şi care o 

aşteaptă numai în fața locuinței, având în mână o candelă sau o lumânare. 

5. Slujba Învierii Domnului, la care nu participă credincioşi mireni, va începe, potrivit tipicului, în afara lăcaşului de 

cult, la ora 00.00 din noapte.   

6. La ora 00.00 din noapte, în timp ce clopotele răsună la toate bisericile unde se săvârșește slujba Învierii, 

credincioșii având candelele aprinse, pot ieşi la ferestre şi balcoane sau în curțile caselor lor, adresându-se unul către 

altul cu salutul pascal Hristos a înviat!     (Extras din hot. Cancelaria Sfântului Sinod miercuri, 08 aprilie 2020) 
 

„În multe locuri bisericile sunt goale, iar Deniile vor răsuna în curând a pustiu” 

 Mântuitorul nostru Iisus Hristos în drum spre Ierusalim i-a înștiințat pe ucenicii săi, spunându-le că va fi predat arhiereilor și 

cărturarilor și-L vor osândi la moarte, și-L vor da în mâna păgânilor, și-L vor batjocori, și-L vor scuipa, și-L vor biciui, și-L 

vor omorî, dar după trei zile va învia. Cu toate că le-a spus ucenicilor, le-a vestit despre sfintele Sale pătimiri, despre 

jertfa Sa făcătoare de viață, însă i-a întărit încredințându-i că va și învia din morți. Ei nu au înțeles profunzimea 

Crucii, n-au înțeles că Mântuitorul Iisus Hristos va fi dat pe mâna vrăjmașilor care Îl vor batjocori, Îl vor flagela, Îl vor 

răstigni și că Însuși Mântuitorul se va smeri până la iad, se va coborî în adâncurile cele de jos, ca să îi ridice, să îi 

elibereze pe drepții înlănțuiți în întunericul cel mai dinafară de către diavol. 

Încercările Golgotei nu se bazează pe forțele noastre omenești. Nu Îl putem urma pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos 

pe Golgota și în Răstignire, dacă suntem copleșiți de gânduri omenești și de ambiții lumești. Noi, sigur, putem să bem 

paharul pe care Domnul Îl bea și să ne botezăm cu botezul cu care Domnul se botează și la aceasta suntem chemați în toată 

vremea, la mărturisire și martiraj și trebuie să bem paharul acesta pe care Domnul l-a băut și să ne botezăm cu botezul cu 

care Domnul S-a botezat însă, aceasta nu o putem face decât împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu o putem face 

decât atunci când traversăm Golgota suferinței, iar Golgota suferinței nu o putem traversa decât împreună cu Mântuitorul 

Iisus Hristos, cu Cel care a făcut experiența Golgotei suferinței și a Răstignirii. Deci, numai împreună cu Mântuitorul 

nostru Iisus Hristos putem să înțelegem rostul încercărilor și să traversăm aceste încercări spre folos și spre mântuire. 

Iată, în multe locuri bisericile sunt goale, Deniile vor răsuna în curând a pustiu, însă toate aceste încercări sunt îngăduite 

de Mântuitorul Iisus Hristos. Este un canon aspru pe care l-am primit de la Domnul în acest Post Mare și, îl putem 

asuma, însă încercările acestea grele nu le putem traversa și nu le putem birui decât împreună cu Mântuitorul Iisus 

Hristos, Cel Răstignit și Înviat, Biruitorul iadului și al morții. Deci, să rămânem împreună cu Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos, ca și El să rămână împreună cu noi! 

Numai în duh de smerenie și de jertfelnicie și de slujire putem să dobândim cugetul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu 

putem să dobândim cugetul Domnului nostru dacă noi ne conducem după duhul lumii și nu după Duhul Sfânt. Ca să putem fi 

ai lui Hristos, trebuie să ne conducem după Duhul Sfânt și nu după duhul lumii. Adică, să căutăm mai întâi de toate să 

slujim, decât să fim slujiți; să căutăm să ascultăm decât să dăm ordine; să căutăm să dăm, decât să luăm. Aceasta însemnă 

duhul slujirii în Hristos, în Biserica cea una sfântă, sobornicească și apostolică.      PS Episcop Macarie Dragoi, 5 aprilie 2020 

Iată, Mirele vine în miezul nopții/ Și fericită e sluga pe care o va afla priveghind, / Iar nevrednică-i aceea Pe care o va afla lenevindu-se. / 
Vezi, dar, suflete al meu,/ Cu somnul sa nu te îngreuiezi /Ca să nu te dai morții /Și afară de Împărație să te încui /Ci te deșteaptă, strigând: / 

Sfânt, Sfânt, Sfânt Ești Dumnezeul nostru, /Cu folosințele celor fără de trupuri (Pentru Născătoarea de Dumnezeu) 
Miluiește-ne pe noi! 

http://episcopiascandinavia.se/episcopul-macarie-dragoi-sa-ne-conducem-dupa-duhul-sfant-nu-dupa-duhul-lumii-cuvant-in-duminica-a-v-a-din-postul-mare-paraclisul-centrului-episcopal-din-stockholm-5-aprilie-2020/



