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Sfântă Maica Noastră Maria Egipteanca 

(344 - 422) a fost o pustnică din desert care s

-a pocăit după o viață de prostituată. Ea a 

devenit un exemplu de pocăință, asemenea 

lui Manase, Zaheu, David, răufăcătorul de 

pe cruce sau fiul risipitor. Maria Egipteanca 

a adormit în anul 422 într-un mod vrednic de 

remarcat. Biserica o prăznuiește în ziua 

adormirii ei, adică pe 1 aprilie; pe lângă 

aceasta, ea este pomenită în Duminica Sfintei 

Maria Egipteanca, adică în a cincea 

duminică din Postul Mare. 

 

Maria Egipteanca 
——  •  —— 

 

 La vârsta de 12 ani, urmându-și 

pasiunile trupești, a fugit la Alexandria, 

departe de părinții ei. Acolo a trăit o viață 

de prostituată timp de 17 ani. Adesea, refuza 

banii bărbaților cu care mergea, trăind mai 

degrabă din cerșit și din torsul inului. 

 

 Într-o zi, a întâlnit un grup de bărbați 

care voiau să călătorească pe mare, 

spre Ierusalim, ca să se închine Sfintei Cruci. 

Maria a mers cu ei în această călătorie, 

seducându-i, pe rând, de dragul distracției. 

Dar când grupul a ajuns la Ierusalim și au 

mers la biserică, Maria a fost oprită la intrare 

de o forță nevăzută. După trei încercări 

nereușite, rămasă afară, în curtea bisericii, a 

văzut o icoană a Maici Domnului. A început 

să plângă și să se roage din toate puterile 

către Maica Domnului ca să îi dea voie să 

vadă Sfânta Cruce, promițând ea că va 

renunța la dorințele lumești și că va merge 

oriunde îi va spune Maica Domnului. 

 

 După această convertire din inimă la 

porțile bisericii, Maria Egipteanca a mers în 

deșertul de lângă Iordan unde a început o 

viață de pustnică. A trăit mulți ani doar cu 

trei pâini și mai apoi cu rarele verdețuri ale 

pământului. Timp de 17 ani a fost chinuită de 

„fiare sălbatice” – pasiuni și dorințe 

nebunești. După toți acești ani de tentații, și 

pe toate depășindu-le, a 

devenit ucenica Maicii Domnului. 

 

 După 47 de ani de pustnicie în 

singurătate, l-a întâlnit 

pe preotul Sfântul Zosima în deșert, care a 

convins-o să-i povestească viața sa. Ea i-a 

povestit cu multă smerenie povestea ei, în 

timpul acesta arătându-i preotului că are 

darul înainte vederii: ea știind cine a fost și 

cine era Zosima, cu toate că niciodată nu se 

mai întâlniseră. La sfârșit, ea i-a cerut lui 

Zosima să se întâlnească iarăși, anul următor, 

la apusul soarelui, în Joia Mare 

din Săptămâna Patimilor, pe malurile 

Iordanului, pentru a se împărtăși. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfântă Maica Noastră  

Maria Egipteanca (344 - 422)  

https://ro.orthodoxwiki.org/Alexandria
https://ro.orthodoxwiki.org/Prostitu%C8%9Bia
https://ro.orthodoxwiki.org/Ierusalim
https://ro.orthodoxwiki.org/Cinstire
https://ro.orthodoxwiki.org/Cruce
https://ro.orthodoxwiki.org/Icoan%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Maica_Domnului
https://ro.orthodoxwiki.org/Crucea_cea_Adev%C4%83rat%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Convertire
https://ro.orthodoxwiki.org/Pustnic
https://ro.orthodoxwiki.org/Patim%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Ispita
https://ro.orthodoxwiki.org/Ucenic
https://ro.orthodoxwiki.org/Preot
https://ro.orthodoxwiki.org/Zosima
https://ro.orthodoxwiki.org/Smerenia
https://ro.orthodoxwiki.org/S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na_Patimilor
https://ro.orthodoxwiki.org/Euharistie
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 Zosima a făcut așa cum i s-a propus, 

cu toate că avea dubii legate de această 

experiență – mai ales că soarele apusese deja. 

În fapt, Maria a apărut pe malul opus al 

Iordanului și, trecând singură, a mers pe apă 

în mod miraculos pentru a-l întâlni pe 

Zosima. Când el a încercat să-i facă 

o metanie, ea s-a tras înapoi spunându-i că un 

preot este mult superior și că, pe lângă 

aceasta, el are cu el Sfintele Taine. Așadar 

Maria a primit Sfânta Împărtășanie și a trecut 

înapoi Iordanul, după ce l-a instruit pe 

Zosima cu privire la mănăstirea acestuia și i-

a dat întâlnire iarăși după un an, în locul în 

care se văzuseră întâia oară. Când el a ajuns 

acolo, a găsit trupul neînsuflețit al Mariei 

împreună cu un mesaj scris pe nisip care îi 

cerea să o înmormânteze și îi spunea că 

murise imediat după Împărtășanie în anul 

anterior (iar trupul îi fusese adus în mod 

miraculos acolo unde era așezat). Astfel 

Zosima, uimit, a început să sape, dar a obosit 

curând. Atunci s-a apropiat un leu care a 

început să îl ajute după ce lui Zosima i-a 

trecut frica de această creatură. Astfel, Sfânta 

Maria Egipteanca a fost înmormântată. 

Zosima s-a reîntors la mănăstire, le-a povestit 

tuturor ceea ce văzuse și le-a dat multe 

sfaturi bune călugărilor și starețului de acolo. 

El a murit la aproape o sută de ani în aceeași 

mănăstire. 

 

 Ulterior, povestea vieții Mariei 

Egipteanca a fost pusă pe hârtie de Sfântul 

Sofronie, Patriarh al Ierusalimului. 

 Viața Sfintei Maria Egipteanca este 

citită în Postul Mare împreună cu Canonul 

cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. 

 

1 MARTIE 2020 - Sf. Cuv. Maria 

Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. 

Gherontie (Denia Canonului cel Mare) (Post) 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org 

 

C I T A T E 
——  •  —— 

 

CUGETAREA LUNII 

 
“Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în 

Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine 

trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. 

Crezi tu aceasta?” 

 

Domnul Iisus Hristos 

 

CUGETĂRI ORTODOXE  

despre Învierea  

Domnului Iisus Hristos 
 

“Toată istoria creștinismului nu este altceva 

decât istoria unei singure și unice minuni, a 

minunii învierii lui Hristos, care se continuă 

neîntrerupt în inimile creștinilor, zi de zi, an 

de an, veac de veac, până la cea de-a Doua 

Venire.” 

 

Sfântul Iustin Popovici (1894 - 1979) 

 

“Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la 

moarte, Dumnezeu însă, prin învierea Lui, îi 

„condamnă” pe oameni la nemurire, în locul 

loviturilor pe care I le-au dat oamenii, El îi 

îmbrăţişează; în locul ocărilor, El le 

împărtăşeşte binecuvântări; în locul morţii, 

El le dă nemurirea. Nicicând oamenii n-au 

arătat ură faţă de Dumnezeu ca atunci când 

L-au răstignit, şi niciodată Dumnezeu n-a 

arătat iubire faţă de oameni ca atunci când a 

înviat. Oamenii au vrut să-L facă pe 

Dumnezeu muritor, El însă, prin învierea 

Lui, i-a făcut pe oameni nemuritori.” 

 

Sfântul Iustin Popovici (1894 - 1979) 

https://ro.orthodoxwiki.org/Minune
https://ro.orthodoxwiki.org/Metanie
https://ro.orthodoxwiki.org/Euharistie
https://ro.orthodoxwiki.org/M%C4%83n%C4%83stire
https://ro.orthodoxwiki.org/C%C4%83lug%C4%83r
https://ro.orthodoxwiki.org/Stare%C8%9B
https://ro.orthodoxwiki.org/Sofronie_I_al_Ierusalimului
https://ro.orthodoxwiki.org/Patriarh
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_a_Ierusalimului
https://ro.orthodoxwiki.org/Canonul_cel_Mare
https://ro.orthodoxwiki.org/Canonul_cel_Mare
https://ro.orthodoxwiki.org/Andrei_Criteanul


4 

 

Prăznuim îngroparea dumnezeiască și 

trupească a Mântuitorului nostrum. 

 

Denia Prohodului Domnului 
——  •  —— 

 

 În Sfânta și Marea Vineri, în toate 

bisericile ortodoxe, se săvârșește Denia 

Prohodului Domnului. Prohodul este slujba 

de înmormântare a Mântuitorului Iisus 

Hristos. Versurile Prohodului au fost 

compuse de Sfântul Ioan Damaschin. 

 

 Textul Prohodului este împărțit, ca 

structură, în trei părți, prima parte având 73 

de strofe, a doua parte 60 de strofe și a treia 

parte 43 de strofe. Prima strofă a fiecărei stări 

este reluată și la sfârșitul ei. 

 

 Prohodul a fost tipărit pentru prima 

dată în țara noastră pe 6 februarie 1836, de 

către ieromonahul Macarie, prin purtarea de 

grijă a episcopului Chesarie Căpățână al 

Buzăului. A fost retipărit în alte două ediții în 

1846 și 1853, de către Anton Pann, însă 

prima ediție rămâne normativă până astăzi. 

 

 Prohodul, deși este o cântare de 

îngropare, în cuprinsul ei transpare bucuria 

Învierii. De aceea s-a spus că atunci când 

cântăm Prohodul Domnului, "nu știm exact 

dacă plângem sau dacă ne bucurăm... 

Plângem pentru că este normal să plângem, 

dar plângem cu nădejdea Învierii. Plângem 

moartea Lui, dar suntem stăpâniți de 

sentimentul Învierii care urmează după 

aceea" (pr. prof. Nicolae D. Necula). Nu 

întâmplător, Sfinții Părinți au rânduit să 

adauge Binecuvântările Învierii cântării 

Prohodului. Menționăm că potrivit Tipicul 

constantinopolitan, acesta era singurul 

moment din an când era cântată Doxologia 

Mare, în restul anului această era citită. 

 

 După Doxologie are loc scoaterea 

Sfântului Epitaf, amintindu-ne de ridicarea 

Mântuitorului de pe Cruce de către Iosif din 

Arimateea și așezarea Lui în mormânt, uns 

cu miresme și înfășurat cu giulgiu. Epitaful 

pe care îl poartă preoții ajutați de credincioși 

reprezintă trupul și sicriul Mântuitorului 

Hristos. Cu el se înconjoară Biserica, semn al 

petrecerii Domnului la mormânt. În cadrul 

acestei procesiuni se fac patru opriri, rostindu

-se rugăciuni pentru cei vii și cei morți, 

pentru pacea lumii și pentru mântuirea lumii. 

Direcția de mers este în sens invers față de 

mersul soarelui, pentru a ne descoperi că că 

noi nu cinstim soarele trecător de pe cer, ci 

pe Hristos, Răsăritul Cel de Sus și Soarele 

Dreptății Cel Veșnic care nu apune niciodată. 

După procesiune, toți credincioșii prezenți 

trec pe sub Sfântul Epitaf, la intrarea în 

lăcășul de cult. Apoi, Sfântul Epitaf este 

așezat pe Sfânta Masă, cântându-se troparul 

"Iosif cel cu bun chip", unde vă stă până la 

sărbătoarea Înălțării Sale la cer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană prohodul Domnului 

 

 Potrivit sinaxarului zilei în care s-a 

oficiat Denia Prohodului Domnului, 

prăznuim îngroparea dumnezeiască și 

trupească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 

și pogorârea la iad, prin care neamul nostru 

fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre 

viață veșnică. 
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 "Trupul lui Hristos este așezat în 

mormânt, dar fiind unit cu dumnezeirea Să el 

nu întră în descompunere, el nu începe să 

putrezească. Cât a stat în mormânt, trupul lui 

Hristos unit cu dumnezeirea Sa a trecut prin 

schimbarea de desăvârșită înduhovnicire, 

astfel încât Hristos cel înviat din morți nu 

mai revine la o viață biologică pământească, 

ci trece și cu trupul Său la viața cerească, 

putând să treacă prin ușile încuiate ale casei 

unde se aflau ucenicii. Această arată că 

trupul Domnului care se află în mormânt este 

pregătit de dumnezeirea Sa ca să devină 

complet nestricăcios și liber de orice 

determinism al naturii căzute. Sufletul 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos coboară la 

iad, dar nu ca sufletul unui simplu om, ci că 

sufletul lui Dumnezeu-Omul, deci unit cu 

dumnezeirea Sa. Prin puterea luminii Sale 

dumnezeiești ridică din iad pe toți cei care l-

au așteptat cu credință și speranța. Coborârea 

la iad este o lucrare mântuitoare, o lucrare de 

eliberare a celor din iad.  

 

 Cântările din seară această ne spun că 

Hristos era prezent cu tălharul în rai și pe 

tronul cel ceresc împreună cu Tatăl și cu 

Duhul. Aceste adevăruri sunt cuprinse într-o 

rugăciune pe care o rostim atunci când cădim 

Sfânta Masă, care este simbolul mormântului 

Mântuitorului: «În mormânt cu trupul, în iad 

cu sufletul că un Dumnezeu, în răi cu tălharul 

și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai 

fost, toate umplându-le, Acela ce ești 

necuprins Hristoase, Dumnezeule!»" 

 

(Preafericitul Părinte Patriarh Daniel). 

 

 Această procesiune cu Sfântul Epitaf 

în afară bisericii are și menirea de a ne 

descoperi că moartea Să are în vedere 

întreagă umanitate, nu doar pe creștini. 

 

Sursa: crestinortodox.ro 

Fragmente din Prohodul Domnului 

 

Prohodul Domnului 
——  •  —— 

 

Starea întâi 

 

1.  În mormânt, Viaţă, 

Pus ai fost, Hristoase,  

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,  

Plecăciunea Ta cea multă preamărind. 

 

2. Dar cum mori, Viaţă,  

Şi cum şezi în mormânt ?  

Şi împărăţia morţii Tu o zdrobeşti  

Şi pe morţii cei din iad îi înviezi ? 

 

Starea a doua 

 

29. O, Hristoase-al meu ! 

Iosif şi Nicodim cu miruri, 

Într-un chip deosebit, acum Te gătesc 

Strigând: „O, pământe-nfricoşează-te !”  

30. Doamne, ai apus  

 Şi cu Tine-a soarelui lumină;  

 Iar făptura de cutremur cuprins-a fost,  

 Făcător al tuturor vestindu-Te. 

31. Piatra cea din unghi  

O acoperă piatra tăiată  

Şi pe Domnu-L pune-n groapă un muritor.  

Înfioară-te, de-acum, pământule ! 

 

Starea a treia 

 

42. Robilor tăi, Maică, 

Dă-le ca să vadă 

’Nvierea Fiului tău ! 

 

43. Neamurile toate 

Laudă-ngropării 

Ţi-aduc, Hristoase al meu. 
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RÂNDUIALĂ DE CITIT 

ZILNIC LA ORA 12 
——  •  —— 

 
RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE 

 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 

 

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul 

adevărului, Care pretutindenea ești și toate le 

împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule 

de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și 

ne curățește pe noi de toată întinăciunea și 

mântuiește, Bunule, sufletele noastre. 

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de 

moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). 

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, 

și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. 

Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, 

iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează 

și vindecă neputințele noastre, pentru numele 

Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, 

și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se 

numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, 

precum în cer așa și pe pământ. Pâinea no-

astră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi 

și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și 

noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe 

noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. 

 

TROPARELE DE UMILINȚĂ 

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe 

noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, 

această rugăciune aducem Ție, ca unui 

Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne 

pe noi. 

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh 

 

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine 

am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici 

pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum 

ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de 

vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru 

și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâ-

inilor Tale și numele Tău chemăm. 

 

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 

Ușa milostivirii deschide-o nouă, bine-

cuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu 

pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne 

mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mâ-

ntuirea neamului creștinesc. 

 

Doamne, miluiește (de 12 ori). 

 

RUGĂCIUNE LA NECAZURI ŞI 

SUPĂRĂRI 

 

Doamne, viforul necazurilor se ridică 

asupra noastră și ape intrat-au până la 

sufletele noastre – dar întru Tine este 

toată nădejdea noastră. Tu cunoști 

pricina răului ce ne bântuie. La Tine 

perii capetelor noastre sunt numărați. 

La Tine, deci, scăpăm și pe Tine Te 

rugăm să depărtezi de la noi orice rău 

pierzător de suflet și să ne ajuți a 

birui toate ispitele ce ne învăluie – că 

Tu ești întărirea, scăparea și izbăvi-

torul nostru, Hristoase Dumnezeule, 

și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului 

și Sfântului Duh. Amin. 
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B I B L I A 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie după Ioan  

Capitolul 12 , 1-18 

 

 1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, 

Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe 

care îl înviase din morţi. 

2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar 

Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la 

masă. 

3. 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 mirosul mirului. 

4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii 

Lui, care avea să-L vândă, a zis: 

5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei 

sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? 

6. Dar 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. 

7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua 

îngropării Mele l-a păstrat. 

8. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar 

pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 

9. 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. 

 

 

 
 

 

 

 
 

10. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l 

omoare. 

11. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei 

mergeau şi credeau în Iisus. 

12. A doua zi, mulţime multă, care venise la 

sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, 

13. Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru 

întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! 

Binecuvântat este Cel ce vine întru numele 

Domnului, Împăratul lui Israel! 

14. Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe 

el, precum este scris: 

15. "Nu te teme, fiica Sionului! Iată 

Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei". 

16. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la 

început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci 

şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. 

17. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, 

când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a 

înviat din morţi. 

18. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, 

pentru că auzise că El a făcut minunea 

aceasta. 

Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută 

și sub numele de Duminica Floriilor sau 

Duminica Stâlpărilor este unul 

din Praznicele Împărătești ale Bisericii 

Ortodoxe, care este celebrat în Duminica 

dinaintea Paștilor. Cu câteva zile înainte 

de răstignirea Sa, Domnul Iisus Hristos a fost 

primit de mulțimile care Îl slăveau și Îl 

cinsteau, la intrarea Sa în Ierusalim, călare pe 

un mânz de asină (măgăruș), ca pe Mesia și 

Împăratul lui Israel. Mulțimile, în semn de 

bucurie, aruncau înaintea Lui frunze de 

palmier sau de smochin (finic), simbolul 

biruinței, și chiar și copiii Îi strigau cuvinte 

de laudă. 

https://ro.orthodoxwiki.org/Praznice_%C3%8Emp%C4%83r%C4%83te%C8%99ti
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Duminica
https://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8Envierea_Domnului
https://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=R%C4%83stignirea&action=edit&redlink=1
https://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
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Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei! 
 

Intrarea Domnului în 

Ierusalim 
——  •  —— 

 

 Ortodocșii sărbătoresc această zi ca pe 

una de bucurie, dar cu înțelegerea faptului că 

zilele ce urmează sunt unele ale tristeții. 

 

 Ortodocșii din țările care locuiesc în 

zone unde nu cresc palmieri sau smochini, 

precum românii sau rușii folosesc, în locul 

acestora, ramuri de salcie la această 

sărbătoare. Creștinii aduc la biserică aceste 

ramuri (numite, cu un nume mai vechi, 

și stâlpări, de unde denumirea de Duminica 

Stâlpărilor) de salcie, de smochin sau de 

palmier care amintesc de cele cu care a fost 

întâmpinat Mântuitorul la intrarea Sa în 

Ierusalim. La sfârșitul Sfintei Liturghii, 

preotul rostește asupra lor o rugăciune de 

binecuvântare, apoi le stropește cu agheasmă, 

sfințindu-le, apoi le distribuie credincioșilor, 

care împodobesc cu ele icoanele, păstrându-

le cu grijă. În unele Biserici este obiceiul ca, 

după Liturghie, să se distribuie cruci mici 

făcute din frunze de palmier, care sunt mai 

apoi puse la icoană. 

 

 În seara din ajunul praznicului, în 

unele locuri se organizează un pelerinaj sau o 

procesiune, care pornește întotdeauna de la o 

biserică și se sfârșește la o (altă) biserică. Se 

face astfel amintirea ieșirii oamenilor în 

întâmpinarea Domnului, pe drumul Său spre 

Ierusalim, iar pelerinajul în sine are și rolul 

binecuvântării locului (orașului) respectiv. 

 

 Datorită faptului că Intrarea Domnului 

în Ierusalim este o sărbătoare a bucuriei, 

Biserica a modificat rânduiala postului, astfel 

că în această zi este dezlegare la pește și icre. 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIILE 
 

 Numele popular de Florii  păstrat 

pentru praznicul Intrării Domnului în 

Ierusalim provine de la numele sărbătorii 

antice romane (păgâne) a primăverii, 

Floralia, care se desfășura în antichitate cam 

în perioada în care astăzi se sărbătorește 

Intrarea Domnului în Ierusalim.  

 

 Calendarul liturgic creștin l-a înlocuit 

pe cel păgân, inclusiv în memoria oamenilor. 

Dar, întrucât la începuturile instituirii 

creștinismului în Imperiul Roman acestea 

erau încă o realitate sau cel puțin o amintire 

recentă, suprapunerea calendaristică a fost 

astfel gândită încât sărbătorile păgâne să fie 

cu totul înlocuite cu cele creștine, uneori 

acestora suprapunându-li-se temporal 

celebrările creștine.  

 

 În limba română, memoria populară a 

păstrat însă pentru praznicul creștin numele 

sărbătorii antice. 

 

ICONOGRAFIE 
 

 Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. 

Sophia, București, 2000, p. 112) arată că 

Intrarea Domnului în Ierusalim trebuie 

zugrăvită astfel: 

 

 Se pictează zidurile unei cetăți 

(Ierusalimul), iar în afara lor un deal. Hristos 

e zugrăvit stând pe un mânz de asin, 

binecuvântând. În spatele Său sunt pictați 

https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Preot
https://ro.orthodoxwiki.org/Agheasm%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Sfin%C8%9Bire
https://ro.orthodoxwiki.org/Dionisie_din_Furna
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Sfinții Apostoli. 

 

 În fața Lui, pe deal, este pictat un 

copac, din care copiii taie ramuri de finic (i.e. 

smochin) cu topoarele și le aruncă pe jos. Tot 

în acel copac e pictat un copil care încearcă 

să se urce ca să-L vadă pe Hristos. 

 

 Mai jos de Domnul, care vine călare 

de mânz, mai mulți copii Îl întâmpină: unii 

țin în mâini ramuri de finic, alții își aștern pe 

jos veșmintele în calea mânzului, alții se 

trântesc ei înșiși pe jos. Mai sunt pictați 

câțiva copii care își scot ghimpii și mărăcinii 

din tălpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoana reprezentând  

Intrarea Domnului în Ierusalim  

 

 Chiar în afara porții cetății 

Ierusalimului, sunt pictați mai mulți bărbați și 

femei, tot cu ramuri în mâini, și unii și cu 

copii în brațe sau purtați pe umeri; iar de pe 

ziduri și de pe la ferestrele cetății se văd alți 

oameni care Îl privesc pe Hristos. 

 

IMONOGRAFIE 
 

Troparul Intrării Domnului în Ierusalim 

(glasul 1): 

Învierea cea de obște mai înainte de Patima 

Ta încredințând-o, 

pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase 

Dumnezeule. 

Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele 

biruinței purtând, 

Ție, Biruitorului morții, strigăm: 

Osana Celui dintru înălțime! 

Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele 

Domnului. 

 

Tropar (glasul al 4-lea) 

Îngropându-ne împreună cu Tine prin Botez, 

Hristoase, Dumnezeul nostru, 

vieții celei fără de moarte ne-am învrednicit 

cu învierea Ta și, cântând, strigăm: 

Osana Celui dintru înălțime, 

binecuvântat ești, Cel ce vii întru numele 

Domnului! 

 

Ipacoi (glasul al 6-lea) 

Cu stâlpări lăudându-L mai înainte, 

cu lemne mai pe urmă au prins pe Hristos 

Dumnezeu nemulțumitorii iudei; 

iar noi, cu credință neschimbată pururea 

lăudându-L, ca pe un făcător de bine, 

totdeauna strigăm către dânsul: 

Binecuvântat ești, Cel ce ai venit să chemi pe 

Adam! 

 

Condac (glasul al 6-lea) 

Pe scaun, în cer, și pe mânz, pe pământ, fiind 

purtat, Hristoase Dumnezeule, 

laudă de la îngeri ai primit 

și cântare de la pruncii cei ce strigau Ție: 

Binecuvântat ești, Cel ce vii să chemi pe 

Adam! 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org 

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostoli
https://ro.orthodoxwiki.org/Tropar
https://ro.orthodoxwiki.org/Glas
https://ro.orthodoxwiki.org/Ipacoi
https://ro.orthodoxwiki.org/Condac
https://ro.orthodoxwiki.org/
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Făcându-și cunoscută credința în Hristos, 

Sfântul Gheorghe a fost mult chinuit, dar 

trupul său a rămas sănătos. După ce a înviat 

un om din morți și a scos demonul dintr-un 

idol, a fost ucis de sabie.  

 

Sfântul Mare  

Mucenic Gheorghe  

purtătorul de biruință 
——  •  —— 

 

 Minunatul acesta, vestitul și marele 

Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea 

împăratului Dioclețian, s-a născut în 

Capadocia, fiu al unor părinți creștini de 

origine greacă și învățat, din tinerețe, în 

dreapta credință. Rămas fără de tată din 

copilărie, Sfântul s-a mutat, cu maica sa, din 

Capadocia în Palestina, fiind cu neamul de 

acolo și având acolo multe averi și moșteniri. 

Ajuns la vârsta desăvârșită și fiind frumos la 

chip și viteaz în luptă, prin osteneala, 

pricepere și destoinicie, tânărul Gheorghe s-a 

făcut prețuit și, îmbrățișând slujba armelor, în 

scurta vreme, a cucerit cele mai mari cinstiri, 

până și dregătoria de conducător de oaste, în 

garda împăratului. 

 

 Se știe că, deși era păgân, 

împăratul Dioclețian, până la anul 303 nu a 

luat nici o măsură împotriva creștinilor. 

Aceasta stare de lucruri a îngăduit creștinilor 

vrednici, să urce până la cele mai înalte 

slujbe în împărăție. În anul 303 însă, din 

îndemnul ginerelui său Galeriu, pe care 

Dioclețian l-a luat ca însoțitor la domnie 

(tetrarh), a aprins prigoana împotriva 

creștinilor. Istoria creștinătății stă martoră că, 

din anul 303 și până la 313 (anul Edictului de 

la Milan, prin care Sfântul împărat 

Constantin cel Mare a dat pace creștinilor), 

Biserica a trecut printr-o cutremurătoare 

încercare și o sângeroasă probă: creștinii au 

fost siliți să aleagă, cu prețul vieții lor, între 

zeii păgâni și Iisus Hristos. 

 

 Cunoscând, deci, decretul de prigonire 

împotriva creștinilor, îndată Gheorghe s-a 

înfățișat singur înaintea împăratului 

Dioclețian și, înaintea întregii curți 

împărățești, a mărturisit deschis că este 

creștin și ca înțelege să slujească în oastea 

împăratului, ca ucenic al lui Hristos. Uimit de 

această mărturisire și îndemnat de Galeriu, 

Dioclețian a dat porunca să fie dus în temniță 

și pus la chinuri, ca să se lepede de credință. 

Şi a fost trecut prin toate vămile muceniciei, 

loviri cu suliță, bătăi la tălpi, lespezi de piatră 

pe piept, chinul la roată, groapă cu var, 

încălțăminte cu cuie, băutură otrăvită, bătaia 

cu vine de bou ș.a. Toate acestea și altele 

asemenea, Sfântul Gheorghe le-a îndurat cu 

bărbăție stând tare în credință. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe  

https://ro.orthodoxwiki.org/Diocle%C8%9Bian
https://ro.orthodoxwiki.org/Diocle%C8%9Bian
https://ro.orthodoxwiki.org/Persecu%C8%9Bii_%C3%AEmpotriva_cre%C8%99tinilor
https://ro.orthodoxwiki.org/Edictul_de_la_Milan
https://ro.orthodoxwiki.org/Constantin_cel_Mare
https://ro.orthodoxwiki.org/Persecu%C8%9Bii_%C3%AEmpotriva_cre%C8%99tinilor
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 Pentru cei credincioși, Mucenicii sunt 

creștini aleși, luminați de Dumnezeu, pentru 

a duce lupta împotriva păgânătății și 

a diavolului. Drept aceea, în toiul prigonirilor 

și în clipele când sunt puși la încercările cele 

mai sângeroase, Mântuitorul îi luminează cu 

puteri dumnezeiești, care le ocrotesc trupul 

împotriva suferințelor. 

 

 Deci, cei de față, văzând chinurile de 

moarte, prin care trecea Sfântul Gheorghe și 

că rămâne viu și nevătămat, mulți dintre ei s-

au lepădat de idoli și au venit la credința în 

Hristos, slăvind cu un glas pe Dumnezeul 

creștinilor.  

 

 Mai mult, în vremea ținerii lui în 

temniță, Sfântul Gheorghe, atingându-se de 

un mort, acesta a înviat. Însăși împărăteasa 

Alexandra, soția lui Dioclețian, văzând 

acestea, a mărturisit credința ei în Hristos. 

 

 În cele din urmă, împăratul a încercat 

să-l înduplece cu onoruri și cu făgăduințe, 

dar Sfântul a ales să rămână pentru totdeauna 

cu Hristos. În fața acestei mărturisiri și, 

văzând că toate încercările lui sunt zădarnice, 

Dioclețian a dat porunca să li se taie capetele, 

și Mucenicului și împărătesei Alexandra. 

 

 Deși, ostașii i-au scos afară din cetate, 

dar, pe drum, înainte de a ajunge la locul de 

tăiere, împărăteasa, slăbind cu trupul, și-a dat 

duhul. Iar, când au ajuns la locul hotărât, 

Sfântul și-a ridicat glasul și s-a rugat cu 

căldură, mulțumind lui Dumnezeu pentru 

toate binefacerile primite. Astfel, rugându-se, 

cu bucurie și-a plecat capul sub sabie și a fost 

tăiat, în ziua de 23 aprilie, păzind până la 

capăt credința fără prihană și luând cununa 

cea neveștejită din mâna lui Hristos, Domnul 

său. 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org 

...cum a băut-o s-a vindecat desăvârşit, şi 

atâta putere a luat, încât s-a sculat din pat 

sănătos, ca şi cum n-ar fi avut nicio boală.  

 

Izvorul Tămăduirii 
——  •  —— 

 

 Creștinii ortodocși sărbătoresc, în 

Vinerea din Săptămâna Luminată, „Izvorul 

Tămăduirii”. Praznicul datează din secolul al 

V-lea, amintind de o minune săvârșită de 

Maica Domnului. 

 

 Potrivit tradiției, cu puțin timp înainte 

de a ajunge împărat, Leon cel Mare se plimba 

printr-o pădure din apropierea 

Constantinopolului. Un bătrân orb îi cere 

acestuia apă, dar și ajutor pentru a ajunge în 

cetate. După ce caută apă în apropiere, Leon 

aude glasul Maicii Domnului, iar la 

îndrumarea acesteia găsește un izvor din care 

îi va da orbului să bea. Totodată, după ce 

spală fața orbului cu apă, acesta începe să 

vadă. În acest loc, Leon construiește, atunci 

când ajunge împărat, o biserică.  

 

 Mai târziu, împăratul Justinian (527-

565), care suferea de o boală grea, s-a 

vindecat după ce a băut apă din acest izvor. 

Ca semn de mulțumire, el zidește aici o nouă 

biserică, mai mare. Lăcașul de cult este 

distrus, însă, de turci în anul 1453. 

 

 Actuala biserică a Izvorului 

Tămăduirii din Istanbul datează din secolul al 

XIX-lea, iar izvorul cu apă tămăduitoare 

există și astăzi în paraclisul de la subsolul 

acesteia. De-a lungul timpului, foarte mulți 

credincioși care au venit aici și i-au cerut 

ajutorul Maicii Domnului, au primit 

vindecare. 

Sursa: basilica.ro 

https://ro.orthodoxwiki.org/Diavol
https://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8Enchinarea_la_dumnezei_str%C4%83ini
https://ro.orthodoxwiki.org/23_aprilie
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Mulțumim! 

Dragi enoriaşi, 
 

Din cauza grelei încercări prin care trecem cu toţii, în Biserica Odăi 

se vor lua măsuri care vor afecta şi programul Parohiei! Unele 

slujbe vor fi transmise în direct prin intermediul tehnologiei pentru a 

vă oferi posibilitatea împreună a ne ruga! 

 

Prin intermediul site-ului www.parohiaodai.ro , a paginii de face-

book “Parohia Odăi” dar şi prin grupul WhatsApp “Parohia Odăi 

Otopeni” (creat de Părintele Iliuţă Ion pe nr. de mobil 0721 550 

210) vă vom ţine la curent cu informaţii de actualitate privind activi-

tatea bisericii noastre! 

 

Doamne Ajută! 

https://www.parohiaodai.ro/
https://www.facebook.com/Parohia-Od%C4%83i-766497383710529/

