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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) 

 
Copiii noştri vor fi ceea ce suntem noi. Copiii noştri sunt viitorul nostru. Să 

formăm copiii, să postim împreună cu copiii noştri; dacă murim acum, copiii 
noştri să aibă un exemplu de la noi. Şi atunci, chiar dacă în timp copilul mai 
alunecă, într-o parte sau în alta, îşi aduce aminte, are exemplu. Copiii noştri 
sunt ramuri din rădăcină, din tulpină. Copiii noştri vor fi ceea ce suntem noi, de 
aceea noi nu ne permitem să facem nedreptate, să facem desfrânare, să facem 
înşelătorie, să înjurăm pe Dumnezeu. De ce? Pentru că acestea toate le trag din 
noi şi copiii noştri. Adică rădăcina întotdeauna dă sevă şi la ramuri. 

De aceea avem probleme cu copiii noştri. Toţi, aproape toţi. De ce? Din cauza 
noastră, nu din cauza copiilor. Noi pedepsim copiii, noi batem uneori copiii. În 
chip normal, ar trebui ca, după ce-i batem, să stăm puţin deoparte şi să ne gândim: 
„De ce face copilul meu aşa?”. „Pentru că şi eu sunt la fel”. „De ce nu mă ascultă 
copilul meu?”. „Pentru că nici eu nu ascult de Dumnezeu”. „De ce copilul meu 
nu vrea să ştie de mine?”. „Pentru că nici eu nu vreau să ştiu de Dumnezeu. Eu 
sunt copil al lui Dumnezeu, dar nu-L ascult pe Dumnezeu. Atunci el de ce să mă 
asculte pe mine, care sunt om? Eu nu-L ascult pe Dumnezeu, care-i Dumnezeu, 
dar am pretenţie să mă asculte copilul meu, care este copil al unui om”. 

Desigur, asta nu este o scuză pentru copiii neascultători, ci este un îndemn 

pentru părinţi să fie cu multă atenţie. Pentru că din rădăcini sfinte ies ramuri 
sfinte şi din rădăcini compromise ies ramuri care nu dau rod. 

Suntem pedepsiţi prin copii. Dacă observaţi, părinţii nu sunt pedepsiţi 
direct, sunt pedepsiţi prin copii şi nepoţi. Ce mare durere este să-ţi fie copilul 
nerealizat! Şi ce mare durere este să vezi că nepoţii nu fac nici un fel de progres, 
nici spiritual, nici material, nu au nici o pornire. 

Aşa pedepseşte Dumnezeu. Dumnezeu nu bate cu parul, adică nu loveşte 
puternic. De ce? Din iubire. Dumnezeu aşteaptă 20, 30, 40 de ani. E foarte greu să 
reparăm păcatul. Să reţinem un lucru: păcatele se iartă, greşelile se trec cu 
vederea, dar obrazul nu se spală, adică urmele rămân. 

Să ne ferim să ne rămână urmele. Pentru păcate avem Spovedania, pentru 
greşeli avem iertarea, ne cerem iertare, dar obrazul rămâne nespălat înaintea 
oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. Să ne ferim de toate acestea ne învaţă 
Duminica de astăzi, prin Sfânta Maria Egipteanca. 

Vă spun toate aceste lucruri pentru că de ele ţine succesul nostru; şi toată lumea 
îşi doreşte succes, să aibă spor, să meargă familia, să aibă ce mânca, ce îmbrăca, 
să trăiască bine. E bine, tot ce dorim e bine; dar să dorim şi această înălţare a 

noastră către Dumnezeu. Amin. 
Părintele Nicolae Tănase - https://doxologia.ro 

Aici, Hristos numea răstignirea Sa 

pahar, iar moartea Sa, botez (Mc. 10, 38). 

A numit-o pahar pentru că venea spre ea 

din plăcere. Și a numit moartea Sa botez 

pentru că prin ea a curățit lumea. 

 Nu numai din această pricină a numit 

moartea Sa botez, ci și pentru ușurința cu 

care va învia. Pentru că la fel de ușor ca 

unul care se botează și se ridică datorită 

naturii apei care nu pune nici o piedică, și 

Hristos Se va ridica, cu o mai mare ușurință 

pentru că a coborât la moarte. Pentru 

aceasta numește moartea Sa, botez. 

Sf. Ioan Gură de Aur - https://doxologia.ro 

Îmi este cu folos să știu că pentru mine, 

Hristos a purtat slăbiciunile mele, Și-a 

asumat simțurile trupului meu, ca pentru 

mine și pentru toți să fie făcut păcat și 

blestem, ca pentru mine și în mine să Se 

smerească (Evr. 9, 24-28), pentru mine este 

mielul (In. 1, 29 și 36), vița (In. 15, 1-5), 

piatra (1 Cor. 10, 4), slujitorul (cf. Is. 53, 

11; Mt. 12, 18; Filip. 2, 7) Fiul roabei (Lc. 

1, 38), necunoscând ziua judecății pentru 

ignoranța mea față de zi și față de oră (cf. 

Mt. 24, 36; Mc. 13, 32). 

Sf. Ambrozie al Milanului - 

https://doxologia.ro 

S-a împărtășit împreună cu noi din 

pedeapsa păcatului, dar nu și din păcat. 

Moartea este pedeapsa păcatului. Domnul 

Hristos a venit pentru ca să moară și nu 

ca să păcătuiască. Împărtășindu-Se cu noi 

din pedeapsă, dar nu și din păcat, a șters 

atât pedeapsa, cât și păcatul (cf. 2 Cor. 5, 

21; Evr. 4, 15; 9, 26-28; 10, 1-18). 

Fericitul Augustin - https://doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Programul săptămânii  18 aprilie –  25 aprilie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a Sfintei Maria Egipteanca ) - Pr.Ticu   

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului -   Pr.Ticu 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri      8 – 11 - Liturghia Darurilor şi sfinţirea mică a apei –   Pr.Ticu 

Joi 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe 

Vineri      8 – 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite (HRAM) şi  

                                                  pomenirea ctitorilor –  Pr.Ticu 

 17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –   Pr.Ticu 

Sâmbătă     8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu 

 17 - 18 - Vecernia duminicii Floriilor -  Pr.Dragoş 

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

Părintele Gheorghe Calciu spunea: „Pe cerul materialismului ateist scrie cu litere funebre: «Nu există decât viață și moarte». Și 

apoi, o strașnică interdicție: «Este oprit să crezi în Înviere!». Prietene, ce ți-a dat ateismul în loc atunci când te-a deposedat de 

credința în Înviere? Ce dar ți-a oferit el atunci când ți L-a luat pe Iisus cel Înviat? Ce purificare și ce odihnă spirituală ți s-au 

conturat dinainte atunci când sărbătorile creștine au fost mânjite cu noroiul denigrării și cu lozincile violențelor verbale?”. 

Un om care „nu crede în Înviere” ‒ acesta era „omul nou” pe care a vrut să-l creeze comunismul. Cu un astfel de om, 

comuniștii puteau face orice voiau, fiindcă era un om căzut într-o condiție de robie sufletească, văduvit de orice taină și 

demnitate. „Ne înspăimântă moartea, cu sumbra ei lipsă de perspectivă, pentru că ne-a slăbit credința și pentru că, în teama 

generală care guvernează lumea, moartea nu ne mai apare ca o eliberare, ci ca o supremă groază. Pentru că am dezumanizat 

moartea prin lepădarea de Dumnezeu, iar materia nu poate domina spiritul decât prin siluire”, sublinia tot Părintele Calciu, în 

aceleași „Cuvinte” către tineri, atât de actuale și astăzi. 

„Este oprit să crezi în Înviere!” ‒ iată o interdicție care ni se impune și astăzi. Gândul la moarte nu mai constituie un 

îndemn de–a ne gândi la Dumnezeu, de-a ne veni în fire, reflectând la viața pe care o ducem, cercetându-ne sufletul și 

conștiința, pentru a ne pregăti în călătoria spre Înviere, ci înseamnă acum, mai curând, frică și negare a propriei noastre 

condiții. În vremurile „vechii normalități”, negarea acestei condiții era reflectată în anestezierea fricii prin abandonul în 

divertisment și consumerism; astăzi, ea are loc prin obsesia „siguranței” și a menținerii vieții cu orice chip, în mod paradoxal, prin 

transformarea întregii lumi într-o închisoare, sub pretextul eradicării unui virus. Ambele atitudini au la bază aceeași frică 

paralizantă și aceeași fugă de propria noastră condiție de muritori, sortiți însă Învierii. Dar, odată ce ni s-a anhiliat credința în 

Înviere, inevitabil vom aluneca într-una din cele două atitudini, care ne mențin într-o stare de boală sufletească.  Numai Hristos, 

prin Întruparea și Jertfa Sa, a surpat „prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul”, ca să „izbăvească 

pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața” (Evrei 2:14-15).                Irina Bazon         www.familiaortodoxa.ro/ 

Sâmbătă, 24 aprilie - Învierea lui Lazăr este sărbătorită în Biserica Ortodoxă cu o zi înainte de Florii. Învierea lui Lazăr ne 

este înfățișată de Sfântul Evanghelist Ioan (Ioan 11, 1 și urm.), fiind prevestirea Învierii Domnului, dar și preinchipuirea 

învierii de obște a tuturor oamenilor la cea de-a Doua Venire a lui Hristos. De aceea, în troparul sărbătorii cântăm triumfător: 

“Învierea cea de obște mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule“. 

În acest fel, Hristos a oferit certitudinea că îi va învia pe toți oamenii. Așadar, nu vor învia numai drepții, în vreme ce 

păcătoșii vor dispărea, ci vor învia cu toții și se vor înfățișa înaintea înfricoșătorului scaun de judecată al lui Hristos. 

Prezența impunătoare a lui Hristos în fața mormântului și a morții, vocea Sa poruncitoare prin care sufletul lui Lazăr s-a 

întors în trupul mort, readucerea la viață a trupului lui Lazăr, și prezența plină de viață a lui Lazăr în casa sa, împreună cu cei 

apropiați lui, sunt preinchipuiri ale celor ce se vor petrece la cea de-a Doua Venire a Domnului. Cu adevărat, această minune 

săvârșită de Hristos a fost închipuirea “învierii de obște a morților” (Sfântul Chiril al Alexandriei). 

Între învierea lui Lazăr și învierea oamenilor la cea de-a Doua Venire a lui Hristos există, fără îndoială, o diferență 

esențială. După înviere, Lazăr nu a luat trup duhovnicesc, ci același trup pe care îl avea înainte să moară, cu toate 

trăsăturile caracteristice stricăciunii și supunerii față de moarte, drept care avea nevoie în continuare de hrană și de toate cele 

necesare pentru întreținerea trupului biologic. Acest lucru reiese și din faptul că mai apoi el a murit din nou. Așadar, în ciuda 

învierii sale, el a luat trup muritor și vremelnic. Însă după cea de-a Doua Venire a lui Hristos, când trupurile vor învia, ele 

vor fi duhovnicești, nemaiavând nevoie de hrană, de somn, de apă sau de veșminte. 

Învierea lui Lazăr a arătat că Hristos, Care a săvârșit această mare minune prin Dumnezeirea Sa, poate să îi învieze pe 

oameni în ziua pe care El o va alege. El este Dumnezeu puternic și stăpânitor.                                    www.crestinortodox.ro/ 

 

 

"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 vii întru numele Domnului."                                                                                  (Troparul Floriilor) 

Anunţ:   Sunteţi invitaţi vineri, 23 aprilie 2021 de ziua Sf.M.Mc.Gheorghe, purtătorul de biruinţă, 

ocrotitorul parohiei, la hramul Bisericii Mărţișor. După Sf.Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite se va săvârși 

slujba parastasului pentru ctitori: fam. Gheorghe și Ioana Alexandrescu. Dumnezeu să-i odihnească! 


