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Slava lui Hristos 

este cea a 

smereniei și a 

blândeții 
Sf. Luca al Crimeei 

La intrarea 

sărbătorească în 

Ierusalim a lui 

Hristos, cetatea era 

plină cu oameni 

veniți de 

pretutindeni la 

marea sărbătoare a 

Paștilor. Ea răsuna 

de zvonurile 

privitoare la Marele 

Proroc și Făcător de minuni din Nazaret, Ce tocmai săvârșise cea mai mare 

dintre nenumăratele Sale minuni – învierea lui Lazăr, care zăcuse patru zile în 

mormânt. Hristos Se ferise întotdeauna de cinstiri, poruncindu-le dracilor pe 

care îi scotea să nu dea de știre că El este Fiul lui Dumnezeu, iar celor vindecați 

să nu povestească despre minunea vindecării lor. Acum însă venise vremea să 

descopere oamenilor vrednicia Sa de Mesia și intrarea în Ierusalim avea drept 

scop tocmai lucrul acesta: să vestească tuturor că a venit Mesia. 

 

https://www.urcusspreinviere.ro/wp-content/uploads/2018/03/Intrarea-Domnului-in-Ierusalim.jpg
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
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Totuși, El n-a venit ca să Se facă împărat pământesc ori să așeze poporul israelit 

mai presus de toate celelalte popoare, deși tocmai aceasta era așteptarea 

iudeilor. Împărăția lui Hristos nu este din această lume, și slava Lui nu putea să 

aibă nimic în comun cu strălucirea de paradă a împăraților pământești. El Se 

arată în Ierusalim cu o înfățișare sărăcăcioasă și smerită, fără nici o strălucire 

exterioară. Orice slavă pământească este nimicnică și se risipește ca fumul. Este, 

totuși, o altă slavă, nemăsurat mai înaltă: slava vitejeștii smerenii, a blândeții, a 

virtuții – fiindcă aceste mari calități duhovnicești sunt nemăsurat mai înalte 

decât toate atributele exterioare ale puterii și stăpânirii. 

Sfântul Luca al Crimeii, La porțile Postului Mare. Predici la Triod 

https://www.urcusspreinviere.ro/2061/intelepciunea-parintilor-pustiei-dragostea/ 

 

    Iisus Cuceritorul 
 
La prima vedere, intrarea 
Domnului in Ierusalim seamana 
cu intrarile triumfale in cetati ale 
regilor cuceritori. Exista insa o 
diferenta de fond intre cuceririle 
omului si cuceririle lui 
Dumnezeu. Omul cucereste 
popoare, cetati, lumi si chiar 
universuri prin forta, prin 
expansiune, prin stiinta si, mai 
nou, prin inselare; in timp ce 
Domnul cucereste numai prin 

smerenie, jertfa de Sine si iubire. Deci, omul daca nu-si foloseste forta fizica sau 
forta mintii, atunci, asemenea diavolului, foloseste viclenia, in timp ce Domnul 
vrea sa cucereasca numai intr-un fel: daruindu-se pe Sine omului in chip tainic.  

https://www.urcusspreinviere.ro/2061/intelepciunea-parintilor-pustiei-dragostea/
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Intrarea lui Iisus in Ierusalim inseamna inceputul intrarii Domnului in inimile 
noastre. Dumnezeu stie ca inima e centrul deciziilor umane, iar adevaratele 
decizii ale omului nu sunt acelea cand ceva sau cineva pune presiune pe 
constiinta. Creatia desi are atata “aparatura” si “supertehnologie” ce depaseste 
intelegerea omului, totusi Marele Inginer si Arhitect nu e vizibil in a-si pazi 
opera, tocmai pentru ca omul sa aibe libertate deplina. Pentru a intelege acest 
lucru as folosi exemplul acelor fermieri canadieni care isi lasa nepazita pe taraba 
de la marginea drumului, o mica parte din productia lor, de obicei, legume sau 
porumb, iar trecatorii cu masina, care vor sa cumpere, se servesc singuri si-apoi 
pun singuri in cutie contracostul marfii cumparate. La fel face si Dumnezeu cu 
creatia Sa. Il lasa pe om cu “productia” in fata lui si cu propria constiinta. Daca 
“Producatorul” ar fi in fata tarabei si “cumparatorul” (omul) l-ar vedea, atunci n-
ar mai avea constiinta atat de libera. Alt exemplu este atunci cand vedem pe jos 
o bancnota. La ce ne indeamna firea cazuta din noi? Ne uitam repede in stanga, 
apoi in dreapta (in sus nu ne mai uitam! ☺) si “saltam” prada! Ne satisfacem pe 
moment, dar pe termen lung mai bogati nu devenim, in schimb se cheama ca 
am picat un examen de constiinta al vietii! Sa ne imaginam un mall fara 
vanzatori si fara paznici in care clientii ar fi invitati de bunavoie sa plateasca 
marfa cumparata! Putem lesne intelege ce s-ar alege de acel mall. Insasi creatia 
lui Dumnezeu e un mega-mall pe care Domnul l-a daruit omului sa-l gestioneze 
si sa se bucure, fara ca Domnul sa fie prezent sau sa stea cu ochii numai pe 
“marfa” Sa. Aici e miza cea mare si de aceea vrea Domnul sa intre in Ierusalimul 
inimilor noastre! El vrea sa ne cucereasca cu dragostea Sa, iar nu cu puterea Sa. 
In dragoste, in nici un caz, nu vrei sa inseli sau sa deposedezi, ci dimpotriva vrei 
sa daruiesti! Din momentul in care vom intelege acest lucru si-l vom aplica in 
viata de zi cu zi, atunci incepem sa punem inceput bun lucrarii de cucerire a 
inimilor aproapelui nostru. p. didel            
                                                                           

Postul copiilor 
Părinţii care doresc să dea copilului o educaţie creştină 
uneori se pierd la luarea unei decizii în privinţa postului 
pentru copii. Deşi cunosc importanţa postului pentru 
adulţi, adesea ei nu pot recunoaşte nevoia lui pentru 
copii. Din această cauză, postirea pentru copii este 
amânată pentru atunci când copilul „va creşte” şi „va 
deveni mai puternic”. Astfel, copilul este lipsit de un ajutor important în creşterea spirituală. 
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Pentru un adult postul trebuie să fie şi o realizare spirituală, căci atunci când de fapt se 
schimbă doar unele bucate cu altele, iar viaţa rămâne aceeaşi, acesta nu este un post 
adevărat. Dar copii nu au conceptul de luptă duhovnicească, de aceea postul începe pentru ei 
cu restricţiile exterioare, adaptate vârstei lor. 
O întrebare frecventă este vârsta şi felul postirii la copiii mici. Trebuie să ţinem cont de faptul 
că încă de la o vârstă fragedă copiii sunt capabili să înţeleagă multe lucruri. Înainte de 
începutul postului, părinţii ar trebui să vorbească cu copiii despre ceea ce înseamnă un post – 
un lucru tainic şi minunat. “Gândeşte-te, draga mea (sau dragul meu) ce anume eşti dispus să 
sacrifici pentru Hristos. Gândeşte-te şi decide singur, lasă ca acesta să fie micul tău secret – ce 
vrei să-I aduci lui Hristos? Ce vrei să faci pentru El?”. Acesta este cel mai important lucru – 
copilul să fie adus la înţelegerea că postul este o mişcare, o îndreptare către Hristos. Dacă 
postul va fi trăit în acest fel, bucuria care se va deschide copilului de Paşti sau de Crăciun va 
întipări un sens important în sufletul său. Va fi experienţa sa personală de credinţă. Copilul 
are foarte puţine experienţe personale de credinţă, pentru că el practic îşi imită părinţii în 
ceea ce fac ei, dar astfel va fi posibil să obţină experienţa sa proprie de comuniune şi 
comunicare cu Hristos. 
Postul copiilor nu poate fi unul separat, întotdeauna fiind unit de postul părinţilor. Atunci 
când familia a intrat în post, acest lucru trebuie să se simtă pentru toţi membrii ei. Şi aşa cum 
se simt aceste schimbări în biserică, luminile fiind mai slabe, cântările cu ton schimbat, şi alte 
elemente care schimbă starea omului pe perioada postului, tot aşa trebuie să existe şi unele 
schimbări în cadrul familiei. Spre exemplu citirea împreună cu copiii a rugăciunii Sfântului 
Efrem Sirul îi va aduce pe copii să înţeleagă că acum este o perioadă aparte. 
Dacă pe perioada postului familia a hotărât să se abţină de la privirea televizorului, atunci 
neapărat acest spaţiu şi timp trebuie să fie înlocuit cu ceva (timp petrecut împreună, discuţii, 
cărţi folositoare, filme duhovniceşti etc.); căci dacă doar îi vom priva şi nu le vom da nimic în 
schimb, este ca o pedeapsă. Şi atunci postul va fi perceput de copii doar ca un timp greu de 
suportat. 
O altă lipsă de înţelegere a esenţei postului ortodox este impunerea lui fără discernământ. 
Este complet inadmisibil să forţăm copiii să postească, sau să îi înfometăm, sau să îi obligăm 
să citească rugăciuni lungi şi neclare pentru ei. Mesele de post pentru copii trebuie să fie 
bogate şi diverse şi tot ce facem să facem cu bucurie. 
Valoarea postului trebuie transmisă copiilor în frumuseţea ei. Este foarte important ca cei 
mici să îndrăgească atmosfera de post din biserică, să simtă specificul şi harul deosebit al 
acestei perioade. Atunci copilul va trăi tot mai intens această perioadă, de la un an la altul, iar 
bucuria sărbătorii va fi tot mai bine înţeleasă şi trăită. Dar să nu uităm, ca părinţi, că nu îi 
putem învăţa pe copii ceea ce noi nu trăim. 

Traducere şi adaptare după www.pravmir.ru 

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 61 – februarie 2012 
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Istorioare duhovnicesti 
 

Florile orbului  

Un orb locuia într-o căsuţă înconjurată de 
o grădină mare. Orice minut din timpul său 
liber îl petrecea în grădina sa şi o îngrijea 
cu multă dăruire, cu toate că nu vedea. 
Indiferent că era primăvară, vară sau 
toamnă, grădina sa era o insulă de flori. 
"Spuneţi-mi, vă rog, îl întrebă un trecător 
care admiră minunăţia florilor, de ce faceţi 
această muncă? Pentru că şi-aşa nu puteţi vedea nimic din aceste frumuseţi!". 
"O, nu! răspunse orbul. Nici pe departe". "Atunci de ce vă îngrijiţi de grădină?". 
Orbul zâmbi: "Pot să vă numesc cel puţin patru motive pentru care fac ceea ce 
fac: În primul rând, îmi place munca în grădină; în al doilea rând, pot pipăi 
aceste flori; în al treilea rând, pot mirosi parfumul lor. Al patrulea motiv sunteţi 
dumneavoastră". "Eu? Dar nici nu mă cunoaşteţi!". "Nu, dar am ştiut că odată şi 
odată veţi trece pe lângă grădina mea. Ştiam că vă veţi bucura de florile mele 
minunate şi că voi avea ocazia să discut cu dumneavoastră despre toate 
acestea". 

Drumul şi timpul   
 

Într-o frumoasă dimineaţă de sărbătoare, pe când 
timpul era în drum spre oameni pentru a se dărui 
lor, afară pe stradă întâlni o piatră kilometrică. Se 
aplecă asupra ei şi-i vorbi prieteneşte: "Ce faci, 
draga mea, aici toată ziua?". "Am doar o singură 
misiune, răspunse piatra kilometrică. Anume, să-i 

ajut pe oameni să găsească muntele sensului". "Această preocupaţie te 
satisface?", întrebă mai departe timpul. Şi piatra răspunse: "A! Ştii tu, această 
sarcină este pentru mine cea mai frumoasă din lume, pentru că pot sluji: să 
slujesc pe oameni indicându-le drumul care să-i conducă la ţel; să slujesc timpul 
făcând să trăieşti cu oamenii în linişte. Slujindu-te pe tine şi pe oameni, slujesc 
lui Dumnezeu. Viaţa mea se numeşte slujire, şi slujire înseamnă fericire". 
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PROGRAM  
 
Sambata, 20 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Pomeniri de morti (Sambata lui Lazar) 
Duminica, 21 aprilie 2019, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE ( Floriile)                  
                                                                                  -  AGAPA (masa festiva cu preparate din peste)   

Miercuri, 24 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Sfantul Maslu, Denie 
Joi, 25 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Denia celor 12 Evanghelii 
Vineri, 26 aprilie 2019, ora 6 p.m. – Vecernia Scoaterii Sfantului Epitaf 
Vineri, 26 aprilie 2019, ora 7 p.m. – Prohodul Mantuitorului 
Sambata/Duminica, 27/28 aprilie 2019, ora 11:30 a.m.  
– Veniti de luati lumina! Canonul Pastilor, Dumnezeiasca Liturghie a Pastilor, 
Binecuvantarea prinoaselor, Traditionala ciocnire a oualor 
Luni, 29 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (a doua zi a Pastilor) 
Marti, 30 aprilie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie ( a treia zi a Pastilor) 
Vineri, 03 mai 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Izvorul Tamaduirii)  
Duminica, 05 mai 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Tomii) 

                                                               Pomeniri de morti (Pastile Blajinilor) 
 
 

 

 

 

 


