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Duminica a 6-a din Post
(a Floriilor)
(†) Intrarea Domnului
în Ierusalim

BLÂND ŞI SMERIT,
IISUS INTRĂ ÎN IERUSALIM

†) Sf. Mc. Sava de la Buzău

I

ntrarea Sa, deşi smerită, este totuşi
triumfală, căci El, ca Domn al vieţii
şi al morţi, a înviat pe Lazăr cel mort
de 4 zile în Betania, iar minunea aceasta
este un semn al biruinţei lui Hristos
asupra morţii, dar în acelaşi timp şi o
prevestire a Învierii Sale.
De asemenea este şi o încredinţare a
Învierii celei de obşte care va avea loc la
sfârşitul istoriei acestei lumi, când toţi cei
adormiţi vor învia, iar Hristos va veni la
Judecată ca Domn şi Împărat al întregii
făpturi.
Pe de altă parte Intrarea lui Iisus în
Cetatea Ierusalimului pământesc este o
prefigurare a intrării Sale prin Jertfă şi
Înviere în Ierusalimul cel Ceresc. Icoana
Ierusalimului Ceresc este aici, pe pământ,
până la sfârşitul veacurilor - Biserica numită şi Noul Ierusalim, plină de Slava
Luminii lui Hristos şi de harul cel sfinţitor.
Stâlpările pe care le purtau mulţimile
sunt semnul biruinţei lui Hristos care prin
Jertfa Crucii şi prin Înviere a biruit iadul
şi puterea morţii.
Aflându-se în drum spre Ierusalim,
Mântuitorul Hristos, împreună cu ucenicii
Săi, se opreşte în Betania (=casa curmalilor), localitate apropiată de Cetatea
Sfântă şi de Muntele Măslinilor. Găzduieşte în casa lui Simon cel lepros, care le
pregăteşte cina, de faţă fiind şi Lazăr, pe
care îl înviase din morţi, împreună cu
surorile sale Maria şi Marta.
Aşa cum ne relatează prima parte din
Sfânta Evanghelie de la Ioan, cap. 12, aici
are loc ultima ungere a Mântuitorului
înaintea Pătimirilor Sale. Maria a luat un
vas de alabastru cu mir de nard de mare
preţ şi a uns picioarele Mântuitorului şi
le-a şters cu părul capului ei. Gestul
acesta a intrigat pe furul şi vânzătorul
Iuda, care a văzut risipa mirului şi preţul
lui, căci putea fi vândut cu 300 de dinari,
iar banii puteau fi daţi săracilor.

Astăzi prăznuim Intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim spre Pătimirea Sa
cea de bunăvoie pentru noi, spre mântuitoarea Sa Jertfă şi Înviere. Această sărbătoare
se mai numeşte Duminica Floriilor, după stâlpările de finic şi crengile de copaci pe care
le tăiau şi le aşterneau pe cale mulţimile care îl aclamau pe Domnul Hristos blând
şi smerit, şezând pe mânz de asină, intrând ca Domn şi Împărat al păcii în Cetatea Sfântă.
Domnul mustră socoteala lui vicleană,
apreciind că Maria a făcut o faptă bună:
„Pentru ziua îngropări Mele”, anticipând
deci moartea şi punerea în mormânt a
Mântuitorului.
Vestea că Mântuitorul se află în Betania
s-a răspândit repede, mulţimile veneau
să‑L vadă atât pe Iisus cât şi pe Lazăr pe
care îl înviase din morţi. Mulţi chiar
părăseau grupul fariseilor şi cărturarilor
şi credeau în Iisus şi se ataşau ucenicilor
Lui. De aceea, plini de mânie şi ură, mai
marii poporului căutau să-L prindă şi să-L
omoare pe Hristos, dar şi pe Lazăr.
A doua zi, cum ne spune Sfânta
Evanghelie, Iisus cu ucenici Săi, urmaţi de
mulţime pornesc spre Ierusalim. Domnul
porunceşte apostolilor ca să îi aducă o
asină şi mânzul ei din satul apropiat
Betfaghe (=casa smochinilor). Mântuitorul
şezând blând, smerit şi tăcut pe mânzul

asinei, înconjurat de mulţimile care îl
urmau se apropia de Cetatea sfântă.
Entuziasmul era mare, mulţimile
aşterneau hainele pe cale şi tăiau crengi
de copaci sau ţineau în mâini ramuri de
finic, cântând: „Osana! Bine este cuvântat
Cel ce vine întru numele Domnului,
Împăratul lui Israel, Osana întru cei de
sus”. Fariseii şi cărturarii, în faţa acestei
situaţii nemaiîntâlnite, văzând bucuria
fără margini a mulţimilor, chiar şi pe
copii care cu glasul lor nevinovat îi cântau
„Osana”, s-au apropiat de Iisus şi i-au
cerut să certe mulţimile, ca să nu mai
strige. Iar Domnul le-a răspuns: „Dacă
vor tăcea aceştia, vor striga pietrele”.
Intrând în Ierusalim, Hristos împlinea
profeţia lui Zaharia (cap.9, 9 ): „Bucură-te
foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica
Ierusalimului, căci iată Împăratul tău
vine la tine drept şi biruitor; smerit şi

călare pe asin, pe mânzul asinei”. Prorocul
David zice în Psalmul 8, 3: „Din gura
pruncilor şi a celor ce alăptează am săvârşit laudă ”.
Astăzi Domnul vine şi intră în
Ierusalim spre Patimă şi Jertfă pentru noi.
Să-L întâmpinăm şi noi cu stâlpările
pocăinţei, ale rugăciunii şi ale faptelor
bune şi să intre în sufletul fiecăruia dintre

noi, în acest „Ierusalim duhovnicesc”,
aducând pace, iertare, mângâiere şi curaj.
Deşi fizic suntem mai departe unii de
alţii, în contextul situaţiei grele prin care
trecem, din cauza acestei boli molipsitoare,
care încearcă şi neamul nostru, duhovniceşte
ne simţim aproape unii faţă de alţii, întru
duh şi într-o mărturisire a credinţei. Ştim
că vă e dor de biserică, de sfinţii din icoane

şi din pictură, de locul pe care îl aveaţi
fiecare, de slujbele pe care le săvârşim în
Săptămâna Mare, dar avem nădejde că
Dumnezeu ne va ocroti şi încercarea prin
care trecem o va întoarce întru bucurie şi va
şterge lacrimile de pe feţele noastre, iar
Lumina Învierii va răsări tuturor spre
mântuirea noastră. Amin! ❖
Părintele Eugen Moraru

Gânduri în Duminica Intrării
în Ierusalim a Mântuitorului
Azi, de Florii, Mântuitorul întră în Ierusalim. Oraşul e plin de bucurie, toţi aşteaptă
un Împărat care să-i scoată din asuprirea romană. Şi văd în Domnul Hristos
pe Acela care-i poate salva. Este zi de mare sărbătoare, căci Împăratul Împăraţilor
urcă spre Ierusalim înconjurat de respectul şi veselia tuturor: copii şi adulţi.
Toţi cu inimi curate şi plini de recunoştinţă faţă de Cel ce i-a vindecat,
i-a mângâiat şi le-a pus în faţă o Împărăţie nemaivăzută.

C

e nu ştiu ei, este că pentru Domnul
începe Golgota, pe care Fiul îşi
va asuma până la capăt răscumpărarea omenirii din păcat. Domnul
mai ştie că suferinţa nu este singura faţă a
Crucii. Că de acolo începe mântuirea: cu
tâlharul cel bun, care va fi primul locuitor
al Raiului; şi cu Învierea Sa, arvună şi
nădejde a Împărăţiei veşnice.
În acea zi în care toţi râd, cântă, se
bucură, întind flori în calea Celui ce vine
pe mânzul asinei, singurul trist este
Mântuitorul. Trist, pentru că oamenii se
gândesc doar la cele materiale, vremelnice,
ei aşteptând un împărat care să le dea
siguranţă şi prosperitate, aici şi acum.
Trist, pentru că ştie ce urmează în
săptămâna următoare, Pătimirile la care va
fi supus. Trist, pentru că toţi ai lui, Maica
Domnului, Apostolii, ceilalţi ucenici, femeile mironosiţe vor fi dispreţuiţi, vânaţi
de autorităţi, drept pentru care se vor
ascunde în case după ce Domnul va fi
judecat, răstignit şi înmormântat.
Trist, pentru că va fi trădat şi vândut de
unul dintre ai Săi, Iuda, va fi părăsit sau
renegat de alţii, Apostolul Petru, va fi
neînţeles şi lăsat la greu de cei apropiaţi ai

săi, vezi noaptea petrecută în rugăciune
în grădina Ghetsimani când apostolii nu
sunt în stare nici să se roage împreună cu
El, căci atât le cere: să privegheze cu
Domnul.
Trist, căci va cunoaşte însingurarea, va
fi umilit, bătut, îşi va purta crucea şi va
muri în chinuri crunte, răstignit de poporul Său.
O tristeţe adâncă, pe care creştinii, de
2000 de ani, o rememorează în Săptămâna Mare. Încearcă să-L însoţească pe
drumul Său pe Mântuitorul, să-I privească măcar durerile şi să înţeleagă că
Mântuitorul S-a răstignit pentru toţi şi
pe toţi ne-a scos din iad şi ne-a ridicat în
Împărăţia Iubirii Sale.
Până anul trecut, după cele şase
săptămâni de post, ne bucuram şi noi de
Florii. Noi ştiam că Domnul tocmai îl
înviase pe Lazăr cel mort de patru zile,
văzusem arvuna învierii noastre din
moartea păcatelor. Aşa că slujba de Florii
era una foarte frumoasă, toţi ridicând la
sfârşitul Sfintei Liturghii ramuri de salcie
spre cinstirea Împăratului Împăraţilor,
Mântuitorul nostru. Dar mai apoi, în
Săptămâna Mare, foarte puţini dintre noi
îl mai însoţeam la Denii, pe drumul
Crucii. Ne pregăteam doar de sărbătoare,
de lucrurile materiale, de cele mai multe
ori pierzând cu totul sensul celui mai
mare Praznic al creştinătăţii. Şi noi Îl
lăsam singur pe Domnul, abia câţiva mai
plângeam în urma Mântuitorului, neuitând să ne plângem şi să ne mărturisim
păcatele prin care ne-am îndepărtat de El.
Ne regăseam mai mulţi în noaptea Învierii,
ca să luăm „lumină”, Paşti şi să cântăm
„Hristos a Înviat”. Apoi… „dezlegam” la
distracţie, fără să ştim că ceilalţi, rămaşi
la biserică, se bucură cu Domnul în Sfânta
Liturghie şi se ospătează cu ultimul dar
făcut omenirii: Sfânta Euharistie, Trupul
şi Sângele Mântuitorului, medicament

pentru suflet şi trup în acelaşi timp.
Anul acesta avem însă… timp. Dar
chiar şi în această zi luminoasă a Floriilor
plângem, suntem trişti, asemenea Mântuitorului intrând pe porţile Ierusalimului,
căci Domnul ne aşteaptă la biserică şi,
pentru prima data, cu adevărat nu suntem
acolo „PENTRU BINECUVÂNTATE
PRICINI”. Acum băierile sufletului
nostru se sparg, lacrimile ne curg multora
pe obraji, ne dorim să fim între zidurile
bisericii noastre pe care, cu mari şi multe
eforturi şi jertfe, am construit-o. Preoţii
noştri slujesc Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie şi alte slujbe fără credincioşi.
Predică… camerei de filmat… cu nădejdea că sunteţi mulţi, din ce în ce mai
mulţi, lângă telefon, tabletă sau PC,
ascultând cuvântul lor, fiind cu mintea şi
inima alături de ei.
Vă îndemn dar să priviţi cu nădejde şi
dragoste spre noaptea Învierii, să priviţi
ţintă la Hristos şi să nu irosiţi nicio clipă
din această Săptămână Mare. Fiţi prezenţi, aşa, de acasă, la toate slujbele,
rugaţi-vă cât puteţi de mult, înconjuraţi-i
cu dragoste pe sfinţiţii slujitori ai Sfântului
Altar – pentru că şi ei au nevoie de grija şi
dragostea noastră, cei care sunt „personalul medical” sau oştirea lui Hristos.
Am învăţat acum ce înseamnă „nu numai
cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei
4, 4). Dăruiţi-I mai mult lui Hristos, nu
numai timpul vostru, ci mai ales inima
voastră. Şi mai ales, NU-L LĂSAŢI
ÎNSINGURAT ŞI TRIST ÎN ACEASTĂ
SĂPTĂMÂNĂ. Tocmai acum, când şi
voi aţi înţeles ce înseamnă să fi însingurat
şi trist, neputincios în faţa bolii, a sărăciei
şi a morţii. Deschideţi-vă, nu singuri – ci
cu Domnul şi prin Domnul – calea spre
Viaţă şi Mântuire.
Alături de voi şi printre voi,
Maria Buleu ❖

Cum petrecem
anul acesta Săptămâna Mare?
În Duminica Floriilor se încheie perioada
celor patruzeci de zile ale Postului Mare.
Din această seară intrăm într-o nouă
săptămână de post, de rugăciune şi
reculegere sufletească. Este Marea
Săptămână a Sfintelor, Înfricoşătoarelor şi
Mântuitoarelor Patimi ale Domnului
nostru Iisus Hristos. Timpul acesta este cel
mai preţios din tot cursul anului bisericesc
şi de aceea, încă din vechime, fiecăreia
dintre zilele acestei săptămâni i s-a dat
numele de „mare şi sfântă“. Cu adevărat
zilele acestea sunt mari, pentru măreţia
lucrurilor ce s-au săvârşit într-însele.

N

e pregătim de azi pentru marele
praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a primi
şi a simţi cum se cuvine această mare
bucurie a Ortodoxiei. Asprim postul atât cât ne stă în putinţă - şi… participăm
la slujbele speciale, rânduite de Biserică
în această perioadă. Şi chiar dacă anul
acesta nu vom fi în biserică, probabil
vom fi mai prezenţi în duh la aceste
slujbe. Vom fi mai râvnitori, mai rugători, vom posti cu adevărat şi vom
profita de această izolare mai ales pentru
un post al simţurilor şi al gândurilor
neduhovniceşti.
Nimeni deci să nu piardă această Sfântă
Săptămână în teamă şi preocupare pentru
cele lumeşti. Aduceţi-vă pe sine jertfă
bineplăcută lui Dumnezeu. Şi veţi vedea
că nicicând nu veţi avea mai mare răsplată
ca în această Săptămână Mare şi de
Învierea Domnului. Timp de 40 de zile am
fost îndemnaţi a săvârşi această călătorie
a postului şi, din rânduiala slujbelor, ni s-a
cerut să fim mai râvnitori prin pocăinţă,
rugăciune, smerenie, post şi prin alte
virtuţi. În Săptămâna Patimilor ni se cere
să arătăm roadele faptelor din timpul
„alergării celor 40 de zile” şi să primim pe
Hristos la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie din noaptea Învierii.

Postul în Săptămâna Mare

Postul Mare se termină în seara de
vineri a săptămânii a VI-a. Din Sâmbăta
lui Lazăr postul dobândeşte o dimensiune
nouă, din ascetic devine euharistic.
Din această seară, de la Vecernie,
începem Săptămâna Mare. De este cu
putinţă, în această săptămână gustăm
numai pâine, sare, legume şi apă. Dezlegare la untdelemn şi vin avem numai
în Sfânta şi Marea Joi. În Vinerea şi
Sâmbăta Mare nu se gustă nimic până
seara. De nu putem posti atât de aspru,
din pricina vârstei, bolii sau altor
neputinţe şi exigenţe sociale, vom căuta

să ţinem post după putere şi potrivit
sfatului duhovnicului.

Ce sunt Deniile?

Ele sunt de fapt utrenii ale zilei
următoare şi se săvârşesc în fiecare
seară, de duminică până vineri. Slujbe
specifice Postului Mare, denumirea lor
vine de la slavonescul „vdenie“ - priveghere sau slujbă nocturnă.
✤ Luni - la Slujba de duminică seara
Biserica ne aduce aminte de Patriarhul
Iosif care a fost vândut de fraţii săi în
Egipt, preînchipuire a lui Hristos, vândut
de Iuda. Pomenim şi smochinul neroditor,
blestemat de Hristos să se usuce pentru
că nu avea rod. Ca să înţelegem că
Dumnezeu este atât iubire cât şi dreptate,
la Judecata de Apoi El va răsplăti pe unii
şi va pedepsi pe cei ce nu au rodit.
✤ Marţi - adică la Denia de luni seara
- se face pomenirea celor zece fecioare,
cinci având doar candelă fără ulei, iar
cinci având şi candelă şi ulei. Candela

fără ulei reprezintă realizarea de sine în
totală nepăsare de ceilalţi. Candela cu ulei
reprezintă evlavia însoţită de milostenie.
✤ În Miercurea Săptămânii Mari - în
fapt la Denia de marţi seara - se face
pomenirea femeii păcătoase care a spălat
cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele
Mântuitorului, înainte de Patima Sa, ca
simbol al pocăinţei şi îndreptării omului
păcătos. Miercuri este ziua în care Iuda
L-a vândut pe Hristos fariseilor, pe treizeci de arginţi.
✤ Joia Patimilor este închinată
amintirii a patru evenimente deosebite
din viaţa Mântuitorului, pomenite la
Denia de miercuri seara: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie, Cina cea de Taină la care
Mântuitorul a instituit Taina Sfintei
Euharistii, rugăciunea arhierească şi
începutul pătimirilor prin vinderea
Domnului. La Denia de joi seară se
citesc cele 12 Evanghelii.

✤ În Vinerea Mare se face pomenirea
sfintelor, înfricoşătoarelor şi mântuitoarelor
Pătimiri ale Mântuitorului şi mărturisirea
tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul
✤ În Sfânta şi Marea Sâmbătă
prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul
şi pogorârea la iad cu sufletul, pentru a
ridica din stricăciune pe cei din veac
adormiţi. De aceea, la Denia din seara de
vineri participăm la Prohodul Domnului.

Slujbe şi rânduieli
în Săptămâna Mare

În Săptămâna Mare, cântările Triodului devin tânguitoare, ele întărind
pocăinţa şi durerea sufletească, prezente
şi în rânduiala slujbelor şi în sufletele
credincioşilor. În zilele de luni, marţi şi
miercuri dimineaţa se săvârşesc Ceasurile, Obedniţa şi Vecernia unită cu
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.
La mănăstiri se citesc zilnic Stâlpii
Evangheliilor.
În Sfânta şi Marea Joi, dimineaţa, se
citesc Ceasurile (3, 6 şi 9), apoi Obedniţa
şi Vecernia unită cu Liturghia Sfântului.
Vasile cel Mare. La rânduiala proscomidiei din această zi, preotul scoate
încă un Sfânt Agneţ, pentru împărtăşirea
bolnavilor şi a pruncilor din tot cursul
anului. După Rugăciunea amvonului,
în unele mănăstiri şi catedrale chiriarhale se săvârşeşte slujba spălării
picioarelor, care este o cutremurătoare
evocare şi actualizare a spălării picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul Iisus Hristos.
Joi seara se săvârşeşte Denia celor 12
Evanghelii, numită în cărţile de cult
„Slujba Înfricoşătoarelor Patimi”. Sfânta
Evanghelie este aşezată pe analog în faţa
uşilor împărăteşti, iar Sfânta Cruce este
scoasă şi aşezată în mijlocul bisericii.
În Vinerea Mare, Hristos a fost răstignit şi a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub

jugul păcatului strămoşesc. De aceea,
Vinerea Mare este zi de post negru şi zi
aliturgică. Se citesc Ceasurile Împărăteşti în linişte profundă şi tristeţe
aşteptând, la vremea prânzului, scoaterea
Sfântului Epitaf. Acesta se aduce în
mijlocul bisericii în sunet de clopot, iar
credincioşii vin cu flori, aprind lumânări
şi trec pe sub Sfântul Epitaf, arătând prin
aceasta că se fac următori Mântuitorului
Hristos - mor împreună cu Hristos, trec
şi ei prin mormânt, ca să ajungă la Înviere
şi viaţă.
Denia de vineri seara reprezintă
slujba înmormântării Domnului nostru
Iisus Hristos. Se cântă Prohodul, Binecuvântările Învierii şi se face procesiunea înconjurării bisericii de către
preoţi şi credincioşi cu Sfântul Epitaf.
Apoi Sfântul Epitaf este aşezat pe
Sfânta Masă şi se rostesc Paremiile,
Apostolul şi Evanghelia.
De sâmbătă dimineaţa, veşmintele
preotului şi acoperămintele bisericii se
schimbă cu cele de culoare luminoasă, iar
credincioşii fac ultimele pregătiri pentru
sărbătoarea cea mare, Învierea Domnului.
În aceste vremuri de cumplită

încercare, în care teama, nesiguranţa şi
de multe ori panica ne copleşesc, când
suntem departe de cei dragi, Domnul
Hristos e mai aproape de noi ca niciodată.
Poate vom înţelege mai bine durerea şi
însingurarea Mântuitorului, poate îi vom
înţelege mai bine pe Apostoli şi pe cei
apropiaţi. Şi atunci a fost prigonită
Biserica. Dar aşa, în necazuri, lovită şi
batjocorită, Biserica a ieşit mai întărită,
curată ca aurul în topitoare.
Deschideţi-vă mintea şi sufletul,
puneţi-L în toate înainte pe Domnul, mai
ales în această Săptămână, nu uitaţi să vă
rugaţi în camera voastră, în Biserica de
acasă, şi Domnul va aduce Învierea în
modul cel mai concret în viaţa noastră şi
ne va mântui – de păcatele noastre, de
boli, de frică şi de prigoană şi de
necunoaştere. Să strigăm în noaptea
pascală „Hristos a Înviat” cu credinţa că
şi noi ne-am înnoit în jertfa şi iubirea
Mântuitorului, întorcându-ne pentru totdeauna în raiul Împărăţiei cele veşnice.
Amin! ❖
Maria Buleu, teolog
şi toţi cei din redacţia
„Cuvântului care zideşte”

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 12-19 APRILie 2020
ZIUA
ORA
SLUJBE/activităţi
Duminică 12.04 0800-1200
Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) - (†) Intrarea Domnului în Ierusalim 		
Utrenia, Sfânta Liturghie
De la 1800 Denie / Utrenia zilei de luni
Luni 13.04
De la 1800 Denie / Utrenia zilei de marţi
Marţi 14.04
De la 1800 Denie / Utrenia zilei de miercuri
Miercuri 15.04 De la 1800 Denie / Utrenia zilei de joi
Joi 16.04
0730-0930
Sfânta Liturghie
De la 1800 Denia celor 12 Evanghelii / Utrenia zilei de vineri
Vineri 17.04
De la 1000 Scoaterea Sfântului Epitaf şi trecerea pe sub Sfânta Masă (Zi aliturgică)
De la 1800 Denia Prohodului Domnului / Utrenia Sâmbetei Mari
Sâmbătă 18.04 2330-0000
Canonul Sâmbetei Mari
Duminică 19.04 0000-0100
Slujba Învierii Domnului - „Veniţi de luaţi lumină!”
0100-0300
Sfânta Liturghie
1200-1300
Vecernia Paştilor - „A doua Înviere”
Toate slujbele vor avea loc fără prezenţa credincioşilor. Aceştia vor putea urmări slujbele pe canalul de You
Tube al Bisericii Şerban Vodă şi/sau pe Facebook. De asemenea, pe site-ul Bisericii şi pe Facebook se vor anunţa
slujbele şi alte îndrumări privind orice rânduială din Săptămâna Mare şi de Sfintele Paşti. Pentru orice alte
probleme sau nelămuriri pe care le aveţi, contactaţi telefonic pe părintele duhovnic sau preotul dumneavoastră.
Telefon preot paroh Dinu Pompiliu – 0722 342 291.

