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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, 
, 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) 

Refrenul Floriilor este cântarea Osana! Un zvon de bucurie în care zumzăie copiii. Un 

soi de cavaleri ai Împăratului ce-și poartă în mâini spadele de finic, aprinse de focul 

credinței că tot ceea ce trăiesc e biruința unui Biruitor. Se simte bine Hristos între 

copii. Dar vede și pe părinți, intuind, fără nici o îndoială, că glasurile ce strigă 

acum Osana se vor uni cu buzele sărutului – glas parșiv al lui Iuda. Între curăția 

copiilor și parșivenia lui Iuda se joacă slava Intrării Domnului în Ierusalim. Între 

bucuria molipsitoare, dar nu convertitoare, a copiilor și disprețuirea Iubirii întrupate. 

Între Osana și Răstignește-L nu sunt doar câteva zile, ci sunt veșnicii de dispreț. 

Un soi de vertij de adulare – pe care Domnul îl acceptă parcă numai pentru bucuria 

copiilor – și un altul de absurd. Pe cel din urmă Domnul Îl trăiește de dragul mântuirii 

noastre. Noi. Uneori copii, alteori Iude. De aceea, lecția Floriilor – a praznicului 

acestuia al Intrării în Ierusalim – nu-i despre Hristos și atât. Este despre noi. 

Ierusalimitenii aveau dinainte învierea lui Lazăr. Ca exercițiu de putere a cuvântului 

lui Hristos. Noi avem Învierea Lui și tot ne jucăm zilele între Osana și Răstignește-

L ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Să ne venim în fire. Între Intrarea în Ierusalim 

de atunci și Floriile de acum stă o Înviere. Aceea a Mântuitorului. Cred că pentru 

aceasta este bine să ne amintim că prin dispreț nu se poate reîncepe o lume nouă. 

Disprețuirea lui Hristos este una dintre cele mai mari scăderi ale umanității. Nu doar 

acum. Dar și acum. Pare că nu intervine Dumnezeu acum, la vreme de pandemie? 

Deschideți ochii – pe care, apropo, tot din mâna Lui îi avem – și redescoperiți-vă locul 

în tabloul Floriilor și al Pătimirilor Domnului. Îl țineți la dispreț și arogantă analiză de 

non-sens? Atunci cum de-L învinuiți pentru lumea în care trăiți? Îi țineți partea și 

căutați să-i stați aproape? Atunci cum de refuzați greutatea de har a Crucii? Ascultarea 

bucuroasă? Dinaintea lui Hristos nu există indiferență ori abținere. Asumi au ba. 

Trăiești au ba. Suntem acum într-o clipă a istoriei în care orice disprețuire se va 

întoarce împotriva noastră.  

Trăim acum Sărbătoarea fără ritualul ce ne umplea de sens? E greu? Ne este greu? 

Gândiți-vă la prima zi în care vom fi împreună, iar, toți, în Dumnezeiasca Liturghie. 

Intrând în Biserică precum în Ierusalim. Pe asinul smerit al răbdării grijii de acum. Mai 

săraci, dar îmbogățiți de iubire. Mai fricoși, dar și mai vindecați de ea. Având în 

mâinile noastre ramurile finicului durerii prin care am trecut. Să învățăm acum 

cântarea: Osana, Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Să nu mai 

disprețuim niciodată ce ne lipsește acum. Și să învățăm să refuzăm să aclamăm 

răstignirea Disprețuitului! Curaj. Intrăm în Ierusalim ca într-o Lecție de har. Sus inima! 

Și la mulți ani tuturor ce-și poartă numele atârnat de flori. Și fiți puternici. Acasă, în 

casă, fiecare e o ramură de finic în mâna lui Dumnezeu. 

Părintele Constantin Necula - https://doxologia.ro/ 

Iubind acest trup, care este Biserica, 

adu apă pentru picioarele Lui şi I le 

sărută, nu doar iertând pe cei care au 

devenit prinşi în păcat, ci prin pacea ta, 

dându-le armonie şi pace. Toarnă mir 

pe picioarele Sale, pentru ca toată casa 

unde Hristos s-a întins la masă să poată 

fi umplută cu mirosul mirului tău, ca 

toţi cei ce stau la masă cu El să poată fi 

încântați de mireasma ta. Cu alte 

cuvinte, cinsteşte pe cele mai slabe. 

Sfântul Ambrozie al Milanului - 

https://doxologia.ro 

Nici o altă minune a lui Hristos nu i-

a înfuriat pe conducătorii evrei atât 

de mult ca aceasta… A fost atât de 

publică şi de minunată vederea unui 

om mergând şi vorbind, după ce fusese 

mort timp patru zile, și fapta a fost atât 

de incontestabilă… În cazul altor 

minuni, ei L-au învinuit de 

nerespectarea sâmbetei (Ioan 5, 16) şi 

astfel au distras minţile oamenilor; dar 

aici nimic nu era greşit, şi prin urmare, 

şi-au aruncat mânia asupra Lazăr… Ei 

ar fi făcut la fel și orbului, dacă n-ar fi 

avut porunca sabatului. Apoi, din nou, 

cel din urmă a fost un om sărac şi l-au 

alungat din templu, dar Lazăr era un 

om de înaltă clasă socială, aşa cum 

este evident din numărul oamenilor 

care au venit pentru a o mângâia pe 

sora sa… I-a înfuriat pe toţi, văzându-i 

mergând în Betania, părăsind 

sărbătoarea care atunci începuse. 

Sfântul Ioan Gură de Aur - 

https://doxologia.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              Programul săptămânii  25 aprilie –  2 mai  2021 

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

Luni 17.00 - Denie (pomenirea celor zece fecioare ) 

Marţi 9 - 11 - Spovedanie 

     17.00 - Denie (pomenirea femeii păcătoase) 

Miercuri      9 – 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

 10 - 12 - Spovedanie 

     17.00 - Denie (pomenirea spălării picioarelor) 

Joi 8.30-11 - Vecernia unită cu Liturghia Sf.Vasile (Cina cea de Taină) 

 17- 20 - Denia celor 12 Evanghelii 

Vineri  Nu se împărtăşeşte (zi de ajunare şi aliturgică) 

  12 -13 - Vecernia cu Scoaterea Sf.Epitaf – Pr.Dragoş 

 17- 20 - Denia Prohodului 

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

Duminică 00-3.00 Liturghia  Sfintelor Paşti – Pr.Ticu 

 12- 14 - Vecernia Paştilor – Pr.Ticu 

Încheierea Postului Mare                                                      Makarios Simonopetritul                     www.crestinortodox.ro/ 

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. 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.  

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.  

   Spovedania şi împărtăşirea din Săptămâna Pătimirilor: 

 - Spovedanie:  Marţi şi Miercuri – dimineaţa (9.00 – 11.00) şi seara, după Deniile de luni, marţi şi miercuri (19.00 – 20.00) 

 - Ȋmpărtășirea 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;  

- 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. 

 

Deniile de luni, marţi şi miercuri din Saptămâna Patimilor prezintă un tot unitar. Pericopele evanghelice și cântările fac 

referire îndeosebi la Patimile Domnului și la a Doua Venire prin pomenirea lui Iosif (vândut de frați și care L-a prefigurat pe 

Hristos), a pildei maslinului neroditor, a pildei celor zece fecioare, a pildei talanților, a femeii păcătoase care a spălat picioarele 

Mântuitorului, a trădării lui Iuda. 

Troparul "Iată, Mirele" ce se cântă la începutul Deniei în aceste trei seri subliniază tocmai necesitatea trezviei și 

privegherii de care trebuie să dăm dovadă în așteptarea Domnului, care va veni din nou să judece viii și morții: "Iată, 

Mirele vine în miezul nopții/ Și fericită e sluga pe care o va află priveghind/ Iar nevrednică-i aceea/ Pe care o va află 

lenevindu-se./ Vezi, dar, suflete al meu,/ Cu somnul să nu te ingreuiezi/ Ca să nu te dai morții/ Și afară de Împărăție să te 

încui/ Ci te deșteaptă, strigând:Sfânt, Sfânt, Sfânt/ Ești Dumnezeul nostru,/ Miluiește-ne pe noi!" Din această 

perspectivă, Deniile Mirelui sunt slujbe de priveghere, ce evidențiază în special necesitatea pregătirii lăuntrice - constientizarea 

păcatelor proprii și pocăința - în vederea întâmpinării lui Hristos. Acestea subliniază mai ales pocăința de care avem nevoie 

pentru a fi acceptați la nunta dintru Împărăție. Ele prezintă totodată un mesaj menit să ne pregătească pentru Patimile lui Hristos . 

 
Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare                             www.crestinortodox.ro/ 

În Vinerea Mare, în toate bisericile se săvârseste "Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf”. În cadrul acestei slujbe speciale se 

scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf. El este așezat pe o masă mai înaltă, care închipuie Mormântul Domnului. La rândul 

lui, Sfântul Epitaf aduce aminte de fapta de milostenie a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, care, coborând de pe 

Cruce trupul Domnului Iisus, l-au pregătit pentru îngropare, mai înainte de a-L așeza în mormânt. Credincioșii sărută 

Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, care sunt așezate pe Sfântul Epitaf, după care trec pe sub masă. Atunci când fac acest gest al 

smereniei și al credinței, credincioșii  închipuie în trupul și viața lor moartea și punerea în mormânt a lui Hristos. Prezența 

mormântului Domnului și a Crucii Sale în mijlocul bisericii ne învață că, până să ajungă la Înviere, credincioșii trebuie să 

participe în chip simbolic și la Patimile, moartea și îngroparea Mântuitorului. Coborâm împreună cu El în moarte, pentru ca 

în noaptea Învierii să și inviem împreună cu El, după cum zice o cântare a slujbei: "Astăzi mă îngrop împreună cu Ține, 

Hristoase..." Așa cum Hristos a trecut prin mormânt, pentru a Se pogora în iad, cu scopul de a-i învia pe toți Drepții care 

așteptau încă împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, tot așa, credincioșii trebuie să moară și să treacă prin mormânt, pentru a 

putea învia împreună cu Hristos și a dobândi viață cea veșnică în Împărăția Sa. 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/

