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Intrarea Domnului în Ierusalim 

Evanghelia Duminicii  

a șasea din Post a Floriilor 

Ev. Ioan 12, 1-18 

 

Înainte de Paşti cu şase zile, a venit Iisus în Betania, 

unde era Lazăr, cel care fusese mort şi pe care îl înviase 

din morţi. Acolo I-au făcut cină şi Marta slujea, iar Lazăr 

era unul dintre cei ce şedeau împreună cu Dânsul la 

masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, 

de mult preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters apoi cu 

părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Decu 

unul dintre ucenicii Săi, Iuda al lui Simon Iscarioteanul, 

care avea să-L vândă pe Dânsul, a zis: de ce nu s-a 

vândut acest mir cu trei sute de dinari şi să se fi dat 

săracilor ? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă 

lui de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga la el, 

lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsaţi-o, căci 

pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Pe săraci pururea 

îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea. Şi din 

iudei, mulţime multă a aflat că este acolo şi au venit nu 

numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă şi pe Lazăr pe care-l 

înviase din morţi. Atunci s-au sfătuit căpeteniile 

preoţilor, ca şi pe Lazăr să-l omoare, fiindcă din pricina 

lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Iisus. 

Iar a doua zi, mulţimea de popor care venise la proznic, 

auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic 

şi au ieşit în întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! 

Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, 

Împăratul lui Israel! Iar Iisus, aflând un asin tânăr, a 

şezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului; 

iată împăratul tău vine la tine, şezând pe mânzul asinei. 

Dar acestea nu le-au înţeles ucenicii Săi la început; ci 

după ce s-a preamărit Iisus, atunci şi-au adus aminte că 

acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au împlinit. 

Deci mulţimea care fusese cu El mărturisea cum l-a 

strigat pe Lazăr din mormânt şi  l-a înviat din morţi. De 

aceea a ieşit poporul înaintea Lui, pentru că auzise că a 

făcut această minune.  

Cu prilejul Dumincii Floriilor, 

ne adresăm tuturor celor care, 

purtând nume de flori, își pot 

serba astăzi onomastica și le 

dorim multă sănătate, 

frumoase împliniri şi bucurii, 

alături de cei dragi. 

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să 

le dăruiască o viață senină, 

avându-i pe fiecare în paza Sa.  

 

La mulți ani! 
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A recunoaște pe Hristos înseamnă a părăsi păcatul  
 
Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, 

Împăratul lui Israel! (Ioan 12, 13) 
Acest cuvânt ebraic ”Ossana” este o preluare din Psalmul 117 al lui 

David și înseamnă ”mântuiește”: „O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, 
sporeşte! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului; 
binecuvântatu-v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul 
şi S-a arătat nouă” (Ps. 117, 25-27). Într-o traducere mai accesibilă nouă 
ar însemna: ”Mântuiește-ne, Cel ce vii de la Dumnezeu!”. El venea în 
numele Domnului. Așadar, ceea ce strigau copii și tinerii era în total 
dezacord cu învățătura religioasă din acea vreme căci afirma despre un 
om că vine de la Dumnezeu și că ne mântuie. I-a scandalizat pe 
”experții” în interpretarea Scripturilor această strigare a tinerilor. 
Mântuitorul le răspunde simplu, dar și cutremurător în același timp: 
Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga (Luca 19, 40). Pentru că era 
clar că ceea ce strigau mulțimile de oameni care Îl aclamau pe 
Mântuitorul Iisus Hristos nu era doar o simplă manifestare entuziastă, 
populară, ci era un mod al Duhului Sfânt de a înfățișa lumii prin gura 
oamnenilor misiunea mântuitoare a Domnului Hristos.  

Dar viața creștină nu se limitează doar la evocare.  Astăzi purtăm în 
mâini ramuri de salcie nu doar pentru a evoca, ci pentru a actualiza, 
pentru a trăi la timpul prezent. Intrarea în Ierusalim a Domnului este și 
un moment istoric, trecut, dar și un moment ce se trăiește în actualitate, 
în două dimensiuni: una socială, trăită în comun, care proclamă biruința, 
iar asta ne cheamă la mărturisire. Iată, în acest sens, ieri, s-a organizat 
tradiționalul Pelerinaj de Florii, preoți și mulțime de popor mergând cu 
ramuri de salcie în mână de la o biserică la alta. Pentru că Biserica este 
chipul Ierusalimului ceresc, iar pelerinajul o călătorie către Ierusalimul 
ceresc, dar și o mărturie a noastră că suntem următori ai lui Hristos. Este 
foarte important ca toți măcar să pună mâna pe o crenguță de salcie 
binecuvântată de la Biserică. De aceea, plecăm de la Biserică către casă 
cu aceste ramuri în mână, pentru a oferi și altora posibilitatea ca măcar o 
secundă să pună mâna pe ramură și să își aducă aminte de Intrarea 
Domnului în Ierusalim. În tumultul grijilor de fiecare zi, tare mai uităm 
de lucurile esențiale.  

Intrarea în Ierusalim a Domnului are și o dimensiune personală, 
duhovnicească. Primirea Sfintei Împărtășanii e tot o Intrare triumfală a 
Domnului în Ierusalim, în Ierusalimul sufletului meu, care primește cu 
bucurie pe Hristos se lasă condus de Hristos, cel care „pe toate le-a făcut 
bine” (Marcu 7,37). Sufletul omului strigă la Domnul mereu: ”Osana, 
mântuiește-mă!”. Nouă ni se cere doar cuvenita pregătire pentru a-L 
primi în suflet, de celelalte se ocupă Dumnezeu.  

Sfânta Liturghie este momentul în care Dumnezeu ni Se dăruiește și 
ne dăruiește. Dacă participi la Liturghie, poți să nu ceri nimic de la 
Dumnezeu, nu e nevoie să ceri, pentru că Dumnezeu îți dăruiește ceea ce 
El știe că iți este mai de folos. El nu mai așteaptă să cerem. E ca și acel 
tată milos, care nu și-a mai lăsat pe fiul risipitor să își rostească până la 
capăt cerea de iertare, ci l-a întrerupt și l-a îmbrățișat. Așa face 
Dumnezeu cu noi la fiecare Liturghie, este și motivul pentru care la 
fiecare Liturghie strigăm odată cu corul ”Osana, bine este cuvântat cel ce 
vine întru numele Domnului!”, iar ceea ce preotul poartă în mâini la 
Vohodul Mare și numim „Sfintele Daruri”, sunt darurile lui Dumnezeu. 
Iar spre sfârșitul Sfintei Liturghii, în Rugăciunea Amvonului spunem: 
”toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit coboară de sus”, de la 
„Părintele luminilor”, nu pentru ostenelile sau meritele noastre, ci din 
nemăsurata iubire a lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să trăim la timpul 
prezent și în propria noastră persoană Intrarea în Ierusalim.  

 Ziua de astăzi este și frumoasă și tristă în același timp, tot așa cum 
este și viața noastră. Cred că cea mai frumoasă oglindire a vieții noastre 
într-o singură zi s-ar putea face în această Duminică a Floriilor, unde cu 
toții ne bucurăm de Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, dar în 
același timp este și prima Denie a Patimilor Domnului, în aceeași zi, 
tocmai pentru a se sublinia cât este de nestatornică firea omenească. 
Aclamăm în inimile noastre pe Hristos, dar nu oprim păcatele de ocară 
cu care sporim pătimirea Lui. Să tragem concluziile care se impun pentru 
mântuirea noastră, ca această zi de Florii cu adevărat să aibă o lumină 
aparte care să preînchipuie și în sufletele noastre Învierea din morți a 
Domnului, dar și învierea noastră din faptele rele, aducătoare de moarte.  

Pr. Mihai Mărgineanu 

Cuvânt arhieresc  

pentru folos sufletesc 

  
 Sărbătoarea Floriilor este 

sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea 

florilor, sărbătoarea procesiunilor, 

sărbătoarea entuziasmului şi a bucuriei 

creştine. De ce atâta bucurie? Pentru că 

suntem chemaţi spre înviere, iar 

Ortodoxia este o chemare la înviere 

pentru că este o chemare la bucurie. 

După sărbătoarea Floriilor nu vine 

imediat momentul învierii, ci vine 

momentul crucii. Mărturisindu-se prin 

aceasta că Învierea este legată de cruce 

pentru ca Învierea să fie izvor de 

bucurie. Învierea nu este comoditate, 

opulenţă, relaxare sau lux, ci Învierea 

este cruce.  

Săptămâna ce urmează este cea mai 

sfântă din timpul unui an. În această 

săptămână ni se aminteşte de pătimirile 

Domnului Hristos, de intrarea Sa în 

Ierusalim, de cuvintele pe care le-a 

rostit în Templul din Ierusalim, de 

trădarea lui Iuda, de Cina cea de Taină, 

de momentul în care Domnul Hristos a 

spălat picioarele ucenicilor; ne amintim 

de rugăciunea Lui în Grădina 

Ghetsimani, de sărutarea cea înşelătoare 

a lui Iuda, de judecarea Domnului de 

către farisei, de către Ponţiu Pilat şi de 

către regele Irod, de condamnarea 

Domnului Hristos la moarte, răstignirea 

Lui pe cruce, aşezarea în mormânt şi 

Învierea Lui a treia zi. Iată o suită de 

momente care ar trebui să ne oprească 

din iureşul vieţii noastre. Este o 

săptămână în care suntem chemaţi să 

mărim intensitatea postului şi să stăm 

mai mult la rugăciune, atât la casele 

noastre, cât şi la slujbele de dimineaţă 

sau de seară ale Bisericii. Este o 

săptămână în care trebuie să ne gândim 

la cei mai săraci dintre noi, pentru ca şi 

ei să aibă bucuria Sfintelor Paşti prin 

punerea pe masă a celor trebuincioase. 

Este o săptămână în care trebuie să ne 

cercetăm şi să vedem dacă suntem 

certaţi cu cineva şi să căutăm orice cale 

ca să nu ne ajungă noaptea de Paşti 

fiind în vrajbă cu cineva; cântările 

Bisericii ne spun că numai dacă ne 

iertăm unii pe alţii, avem dreptul să 

zicem «Hristos a înviat!»  

 

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei 
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Proiectul acțiuni umanitare legate 

de pomenirea morților ajuns la final  
 

  

 Sâmbetele din Postul Mare ne-au cheamat 

a ne aduce aminte de cei dragi pomenindu-i în 

rugăciunile ce s-au oficiat în biserică și ne-au 

oferit posibilitatea ca în memoria lor să punem 

în lucrare filantropia creștină.  

 Acțiunea umanitară organizată în Sâmbăta 

lui Lazăr, a adus mângâiere bolnavilor de la 

secția Bârnova a Spitalului Socola prin cele 220 

pachete cu alimente realizate din ofrandele 

credincioșilor noștri . 

Astfel, cu prilejul pomenirilor pentru morți 

din perioada Postului Mare, prin osteneala și 

râvna credincioșilor noștri, au fost distribuite 

bolnavilor de la secția Bârnova a Spitalului 

Socola un număr total de 1.267 de pachete cu 

alimente. 

 Mulțumim tuturor celor care ne-au 

sprijinit în susținerea acestor acțiuni și rugăm pe 

Milostivul Dumnezeu să le răsplătească fapta 

cea bună.  

 

Pelerinaj de Florii la Iași 

  
Sâmbătă, 20 aprilie, s-a desfășurat 

Tradiționalul Pelerinaj de Florii. Acesta a fost 

precedat de slujba Vecerniei unită cu Litia, care 

a fost oficiată în sobor condus de Preasfinţitul 

Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al 

Arhiepiscopiei Iaşilor, la Biserica Bărboi. 

Procesiunea de Florii a continuat pe traseul: 

Biserica Bărboi - Strada Costache Negri - 

Biserica „Sfântul Sava“ - Mănăstirea „Sfinţii 

Trei Ierarhi“ - Catedrala Mitropolitană din Iaşi, 

cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 

Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul 

Moldovei şi Bucovinei, care a întâmpinat în 

Catedrală mulțimea de pelerini alăturând 

ruguciunilor un frumos cuvânt de învățătură. Pe 

parcursul procesiunii, s-au făcut mai multe 

opriri în cadrul cărora s-au rostit ecteniile 

specifice și s-au intonat cântări liturgice cu totul 

deosebite.   

 La pelerinaj au participat și un număr 

semnificativ de enoriași ai parohiei noastre, 

rememorând cu toții drumul parcurs de 

Mântuitorul Hristos de la casa lui Lazăr din 

Betania până în Ierusalim.  

Cronicar 

Pregătiri pentru Sărbătoarea 

Învierii Domnului și a Hramului 

Parohiei (Duminica a doua după Paști, 

a Sf. Apostol Toma) 
 

 Sărbătoarea Învierii Domnului, precum și 

cinstirea Sfinților Ocrotitori ai Bisericii noastre, 

cu prilejul Duminicii a doua după Paști (a Sf. 

Apostol Toma), constituie momente de emoție 

și bucurie pentru fiecare dintre noi.  

 Ca și în anii anteriori, aceste mari 

sărbători sunt precedate de o perioadă de 

pregătiri intense. Apelăm cu acest prilej la toți 

cei care doresc să ne sprijine în buna organizare 

a Sărbătorilor pascale și a Hramului parohiei 

noastre.  

Sfântul Mare Mc. Gheorghe va fi cinstit 

în ziua a doua de Paști, 29 aprilie în loc 

de ziua sa obișnuită 23 aprilie 

 
 Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, 

Purtătorul de biruință, este prăznuit în fiecare an 

pe data de 23 aprilie, zi în care foarte mulți 

creștini își serbează onomastica.  

 Așa cum este specificat și în calendarul 

creștin ortodox, anul acesta din motive pastorale, 

dar și pentru a da importanța cuvenită sărbătorii 

Sfântului Gheorghe, Sinodul Bisericii Ortodoxe 

Române a hotărât ca slujba Marelui Mucenic să 

fie săvârșită nu în Duminica Floriilor, așa cum 

prevede Tipicului cel Mare al Sfântului Sava, ci 

în cea de-a doua zi de Paști.  

 Motivul hotărârii este și faptul că, în 

ajunul Floriilor, Vecernia săvârșită în cinstea 

Sfântului Gheorghe s-ar fi suprapus cu 

tradiţionala procesiune organizată în majoritatea 

parohiilor din țara noastră. În cadrul acesteia, 

credincioşii și preoții poartă în mâini ramuri de 

salcie sau finic şi flori, actualizând, astfel, drumul 

parcurs de Mântuitorul Nostru din Betania către 

Ierusalim. 

 Luni, în cea de-a doua zi de Paşti, slujba 

Sfântului Gheorghe va fi unită cu cea specifică 

perioadei pascale. Vecernia Sfântului Gheorghe 

va fi săvârșită pe 28 aprilie, la ora 11.00, odată 

Vecernia Paștilor, A doua Înviere, în cadrul 

căreia se va citi Evanghelia în mai multe limbi.  
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Biserica Toma Cozmaozma 

Termenul de depunere a formularului 230, prin 
care orice contribuabil poate redirecționa 2%, 
din impozitul pe venit, a fost prelungit până la 

data de 31 iulie 2019  
 Procedura nu implică nici un cost, 
redirecționarea acestor sume realizandu-se din impozitul 
care a fost deja reținut în anul 2018 de către stat.  
Datele noastre necesare pentru Completarea 
Formularului 230 sunt: 
 Numele Asociaţiei:  
PAROHIA ― TOMA COZMA 
•   CIF (Codul de Identificare Fiscală): 11198095 
• Contul Organizaţiei în format IBAN: RO38 RZBR 
0000 0600 0027 6450 
Formulare personalizate găsiți și  la pangarul bisericii 

sau pe site. 
Vă mulțumim mult ! 

PROGRAM LITURGIC  
ÎN SĂPTĂMÂNĂ MARE 

 
 Deniile sunt slujbe de dimineaţă care se 
săvârşesc în seara zilei precedente, ca o formă de 
priveghere prelungită a zilei. În cadrul Deniilor din 
Săptămâna Patimilor sunt rememorate momentele 
dramatice legate de respectiv prinderea, judecarea, 
răstignirea şi îngropareaMântuitorului.  
 

*Duminica Floriilor, 21 aprilie  
-ora 8.00, Utrenia și Sf. Liturghie 
-ora 18.00, DENIE 
 

*Sfânta și Marea Luni, 22 aprilie 
-ora 9.00, Curățenie generală pentru Sfintele Sărbători 
-ora 18.00, DENIE 
 

*Sfânta și Marea Marți, 23 aprilie  
- ora 9.00, Curățenie generală pentru Sfintele Sărbători 
- ora 18.00, DENIE 
 

*Sfânta și Marea Miercuri, 24 aprilie  
- ora 9.00, Curățenie generală pentru Sfintele Sărbători 
- ora 18.00, DENIE 
 

*Sfânta și Marea Joi, 25 aprilie  
- ora 7.00-9.00, Sf. Liturghie în cadrul căreia se 
consacră Sfânta Împărtășanie destinată bolnavilor pentru 
tot anul 
- ora 18.00-22.00, DENIA CELOR 12 EVANGHELII 
 

*Sfânta și Marea Vineri, 26 aprilie 
 -Zi aliturgică, nu ne putem împărtăși 
-ora 9.00, Scoaterea Sfântului Aer ce simbolizează 
Punerea în mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos  
-ora 18.00-22.00, DENIA PROHODUL DOMNULUI  
 

*Sfânta și Marea Sâmbătă, 27 aprilie 
- ora 7.00, Ceasurile împărătești și Sfânta Liturghie  
- ora 11.00, Amenajările și pregătirile pentru Sfânta 
Înviere  
- ora 00.00, Slujba Învierii care va începe afară pe 
platoul din fața bisericii și va continua cu oficierea 
Utreniei şi a Sfintei Liturghii, în Sfânta Biserică şi 
încheindu-se cu binecuvântarea produselor pentru masa 
de Paști (carne, brânză, ouă, pască, cozonac).  

Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă din nou în 
România și va ajunge și la Biserica noastră pentru Slujba 

Învierii  
 Potrivit tradiției inițiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2009, 
în fiecare an o delegaţie a Patriarhiei Române participă la ceremonialul de la 
Mormântul Domnului şi aduce Lumina Sfântă în România. Cu ajutorul delegaţiilor 
eparhiale venite pe Aeroportul Henri Coandă în seara zilei de 27 aprilie 2019, Lumina 
Sfântă va ajunge la credincioşii români din ţara noastră în noaptea de înviere. 
 ”Intru în Mormant și îngenunchez cu frica sfantă în fața locului unde a zăcut 
trupul lui Hristos după moarte și de unde a înviat. Rugăciunea în Sfântul Mormânt este 
pentru mine un moment foarte sfant, într-un loc foarte sfânt.  
 Aici spun anumite rugăciuni care ne-au fost transmise de-a lungul secolelor și după aceea aștept. Câteodata aștept câteva 
minute, dar în mod obișnuit minunea se întâmplă imediat după ce am spus rugăciunile. Din mijlocul pietrei pe care a fost culcat Iisus se 
revarsă o lumină nedefinită, în mod normal cu o tentă albăstrie dar culoarea se poate schimba și lua multe nuanțe. Nu poate fi descrisă 
în cuvinte omenești. Lumina răsare din piatră ca și ceața care se ridică deasupra unui lac, piatra pare fi acoperită de un nor, dar este 
lumină. Lumina se comporta diferit în fiecare an. Uneori acoperă doar piatra, alteori luminează tot Mormântul, asa încât oamenii de 
afară văd Mormantul plin de lumină. Lumina nu arde! – niciodată nu mi-am ars barba în toti cei 16 ani de când sunt Patriarh al 
Ierusalimului și am primit Focul Sfânt. Lumina are altă consistență, diferită de lumina focului care arde în candelă. La un moment dat, 
Lumina se înalță și formează o coloană în care focul este de natură diferită, așa că pot aprinde lumânarile mele de la ea, (...) și după 
aceea tuturor celor prezenți în Biserică. ” (din Mărturia Patriarhului Ierusalimului Diodor I la aprinderea Sfintei Lumini)  
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