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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, 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? 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) 

Este impresionant când te gândeşti că Mântuitorul S-a lăsat umilit şi necinstit de propria-I creatură! Şi toate acestea din 

iubire le-a îndurat. Cu adevărat, iubirea este o nesfârşită taină! Deci, finicul şi măslinul de la Florii s-au transformat în 
ţepoase bice care au lovit nemilos Iubirea. Asta a fost demult, dar oare se mai poate repeta această dramatică întâmplare? Mai 

putem noi să fim manipulaţi de duşmanii Răscumpărătorului nostru? Din păcate, da! Abili şi inteligenţi, potrivnicii Marelui 

Răstignit devin aliaţii omului care foarte uşor transformă veridica bucurie pascală într-una superficială, redusă de multe ori 
doar la aspectul culinar. Oare Sfintele Pătimiri ale lui Iisus pot fi alinate doar de o masă copioasă? Ce înşelare! Nu zic, 

românul dintotdeauna a ştiut să-şi împodobească masa la Sfintele Sărbători, dar nu înainte de a-şi înnobila sufletul cu virtuţi. 

Îşi împodobea casa după ce cămara sufletului o primenea, o deretica, pregătind-o de sărbătoare prin Spovedanie și 

Împărtășanie.         
Va să zică, în multe feluri salcia plăpândă de la Florii poate deveni un aspru bici cu care Îl putem lovi pe Domnul. Îi 

provocăm răni adânci când, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, nu găsim timp să-I fim aproape. Trebăluim de zor ca nişte albine 

ieşite la muncă după o lungă şedere. Program încărcat, activităţi solicitante care, de multe ori, ne răpun. Osteniţi, mulţi dintre 
noi nu mai reuşim să participăm la Slujbele Deniilor sau, dacă printr-un efort izbutim să ajungem, adesea oboseala ne 

toropeşte. Sângerările Nevinovatului schingiuit mai vin şi din altă parte: din nepăsarea cu care asistăm la răpirea 

sărbătorii Sfintei Învieri de înghimpoasele „branduri” care ne invadează existenţa. 

Se cade, deci, să sărbătorim cât mai curat și frumos, fără adăugiri păguboase și fără a uita care este esența celebrării, căci 

bucuria sfântă şi mare a Învierii Domnului o vom simţi în primul rând dacă vom încerca să-L însoţim pe drumul 

Golgotei în Săptămâna Mare şi înfricoşătoare a Sfintelor Sale Pătimiri. Lumina pascală va pogorî din lumânare în suflet 

dacă vom izbuti să ne scăldăm în iubirea mai tare decât moartea a dulcelui nostru Mângâietor participând la întreaga slujbă de 
Înviere, care va spinteca întunericul nopţii – transformându-l în zori de zi. Iar de ospăţul praznicului, ce să mai zic? Să ne 

hrănim mai întâi cu Hristos euharistic, să prânzim cu El, nu în Betania, ca oarecând Lazăr, ci în anticamera Împărăţiei lui 

Dumnezeu, Sfânta Biserică. 
Aşadar, să încercăm să ne reevaluăm atitudinea faţă de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului, să o păstrăm curată, 

fără adaosuri străine de duhul dreptei credinţe, fără kitsch-uri care alterează duhul sărbătoresc bimilenar şi, astfel, ramurile de 

salcie nu vor provoca răni Domnului, ci vor rămâne ceea ce şi sunt: icoană a biruinţei vieţii asupra morţii. 

Cu astfel de stâlpări să-L întâmpinăm pe Iisus de Florii, să-L urmăm și să nu-L părăsim, să-I fim aproape, neuitând că de 
Paşti trebuie să ne pregătim să prânzim în primul rând la masa cea nepieritoare, ospățul mântuirii și să sărbătorim 

duhovnicește, așa după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: „Iată, Hristos, Paștile nostru, S-a jertfit pentru noi; să 

prăznuim, deci, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății și al vicleșugului, ci cu azimile curăției și ale adevărului” (I 
Corinteni 5, 7-8).                                                                                      Arhimandrit Mihail Daniliuc - 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/ 

Vezi cât de măreţ a fost rodul rugăciunii Lui şi cât de mare era turma oii celei pierdute a casei lui Israel care a auzit vocea 
Păstorului ei, A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de 

finic (In. 12, 12-13). Ramurile de finic sunt psalmi de laudă pentru biruinţa pe care Domnul nostru urma să o obţină asupra 

morţii prin moartea Sa şi, prin biruinţa crucii, pentru biruinţa Sa asupra diavolului, împăratul morţii. 

                                                                                                                           Fericitul Augustin -  https://doxologia.ro/ 
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                                                      Programul săptămânii  17 aprilie  –  24 aprilie  2022 

 Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Floriile) –  Pr.Dragoş 

Luni 17.00 - Denie (pomenirea celor zece fecioare ) 

Marţi 17.00 - Denie (pomenirea femeii păcătoase) 

Miercuri 9-10 - Sfinţirea mică a apei  

 17.00 - Denie ( pomenirea spălării picioarelor) 

Joi 8.30-11 - Vecernia unită cu Liturghia Sf.Vasile – Pr.Dragoş 

 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 Liturghie Sf.Vasile  – Pr.Dragoş 

Duminică 00-3.00 -  Liturghia  Sfintelor Paşti – Pr.Ticu 

 12- 14 -  Vecernia Paştilor 

                                  

                                                  

              

                                                          Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne învaţă că între Taina Morţii şi Învierii 

lui Hristos şi Taina Botezului creştinilor este o legătură spirituală sfântă, sfinţitoare şi de viaţă făcătoare. Lumina şi 

puterea Învierii lui Hristos sunt izvorul luminii şi puterii Sfântului Botez. De aceea, în Biserica primelor veacuri botezul 

creştinilor adulţi se săvârşea în noaptea de Paşti şi era numit şi luminare, iar cei botezaţi se numeau luminaţi; ei purtau 
haine albe în toată săptămâna de după Paşti, numită şi Săptămâna luminată. Locul unde erau botezaţi catehumenii sau 

candidaţii la botez era apa curgătoare sau locaşurile special construite numite baptisterion(baptisteriu) sau photisterion, adică 

luminător. Fântâna sau bazinul din baptisteriu se numea colimvitră. Baptisteriile din primele 6 veacuri creştine aveau formă 
pătrată, rotundă, hexagonală sau octogonală. Baptisteriile hexagonale şi octogonale aminteau dimensiunea pascală a 

Sfântului Botez ca participare la moartea şi Învierea lui Hristos, Care a murit în ziua a şasea (Vineri) şi a înviat în ziua a 

opta (Duminică). Fântâna din baptisteriu avea adesea formă de cruce, pentru că Sfânta Cruce este deodată simbolul Sfintelor 

Patimi ale lui Hristos şi arvuna Sfintei Sale Învieri. De aceea Biserica exclamă în fiecare duminică la Utrenie: „Iată prin 

Cruce a venit bucurie la toată lumea!”. Forma de cruce a baptisteriilor avea legătură şi cu pregătirea catehumenilor pentru 

primirea Sfântului Botez. Postul Sfintelor Patimi la început, apoi întreg Postul Mare reprezentau perioada de pregătire 

pentru primirea Botezului. Deci crucea postului şi a pregătirii prin catehizare era transpusă în forma de cruce a baptisteriului, 

din care noii creştini ieşeau purtându-L pe Hristos Cel răstignit şi înviat în ei. După perioada de postire, de rugăciune şi 

priveghere, de mărturisire a păcatelor, în noaptea de Înviere catehumenii erau botezaţi, purtând timp de 8 zile veşminte albe ca 
semn al hainei luminoase cu care sufletul s-a înveşmântat prin botez spre viaţa veşnică.     https://ezareni.mmb.ro/ 

 
E Săptămâna Mare, e vremea marilor examene de conștiință, în lumina Patimilor mântuitoare ale Celui care a suferit și a murit  

pentru noi, și a Cărui jertfă, iarăși, în ochii noștri, s-a banalizat și s-a îngropat sub zgura nesimțirii sufletelor noastre… încât avem nevoie să 

vedem cum alți nevinovați sunt chinuiți, suferă atroce și mor prematur lângă noi, pentru a da chip mai real, și de această dată, Jertfei lui 

Hristos, Cel care sângerează, Se batjocorește, Se umilește și Se răstignește și astăzi, în ei, în toți cei umiliți și obiditi ai lumii. 

E vremea să tăcem mai mult și să ne întrebăm mai mult: CE AM FĂCUT ȘI CE FACEM CU TOT CE NI S-A DAT? Am umplut 

candelele cu untdelemnul harului Duhului Sfânt sau am socotit aceasta, pentru noi, ca ceva fie subînțeles, ușor, fie facultativ, risipindu-ne 

timpul și puterile în ORICE ALTCEVA DECÂT CELE ESENȚIALE ale vieții noastre care să atragă și să statorniceasca în noi harul? Să nu 

ne slăbim împietrită inima din biciul conștiinței până ce nu va conștientiza, nu va sângera și nu va vărsa lacrimi de recunoștință și de 

rușinare pentru tot ce am primit și am irosit. 
E vremea să înțelegem că, dincolo chiar de pocăința mea personală, ca obște, suntem, într-adevăr, în situația evreilor de acum două milenii 

și că suntem, iminent și implacabil, chiar la ora scadenței, exact în pragul clipei când, după ce am făcut praf cu inconștiență toată “moștenirea” 

Tatălui, bate ceasul în care se cere rod de la noi. Și când, cu siguranță, vom fi găsiți nevrednici și se va lua de la noi comoara de care nu am 

fost vrednici, via pe care nu am lucrat-o pentru Stăpânul nostru și pentru ai Săi frați mai mici… Și atunci vom duși în cruntă robie, în 

amarnice lipsuri și în cumplite – deloc eroice – prigoniri, vom fi lăsați să ne vedem zdrențăroși, neajutorați, jefuiți de toate și să ne plângem 

goliciunea ca, măcar așa, în ultimul ceas, să ne putem mântui, “că prin foc”. 

Să mulțumim acum din inima pentru tot bunătății lui Dumnezeu, să făgăduim că de ASTĂZI nu ne vom mai bate joc de El și… să ne 

pregătim cu nădejde, cu umilință și spăsire, pentru acele momente de încercare care stau să vină mai curând decât credem… 
Slavă îndelung-răbdării Tale, Doamne, Slavă Ție!    Doamne, ai milă de robii Tăi!                                      www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

 

„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 […] 


