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 Cuvantul credintei 

            “Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, şi binecuvântare celor ce pleacă!" 

Buletinul oficial al Bisericii Ortodoxe Române ,,Naşterea Maicii Domnului”Austin-Texas        

  

 

 

 

 

 

            

   

EVANGHELIA  ZILEI 

Duminica   5-a din 
Postule Mare             

Ap.Evrei 9,11-14; 

Ev.Marcu 10,32-45.     
(Sf.Maria Egipteanca) 

Sunday liturgical      
program: 

9am. Utrenia, 
10am. Sf.Liturghie, 
11am.Sunday school 

 
Church address 

200  Monaco dr.    
Cedar Park, Tx 78613  

                                                                                                                        
Web:www.saintmaryaustin.org 
 
Mail:secretariat_sf.maria@ 
yahoo.com 

  
Phones: 
Biserica:    (512)547-3081 
Preot:      (512)547-9446  
Cantaret   (787)444-7778               
Presedinte:(512)299-0404  

Si erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, 

iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau 
uimiţi şi cei ce mergeau după El se 
temeau. Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei 
doisprezece, a început să le spună ce 
aveau să I se întâmple: Că, iată, ne suim 
la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat 
arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la 
moarte şi-L vor da în mâna păgânilor. 
Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor 
biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va 
învia. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui 
Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să 
ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El 
le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: 
Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta 
Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. 
Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! 
Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu 

sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă 
botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le
-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi 
bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă 
veţi boteza. Dar a şedea de-a dreapta 
Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al 
Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. 
Şi auzind cei zece, au început a se mânia 
pe Iacov şi pe Ioan. Şi Iisus, chemându-i 
la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc 
cârmuitori ai neamurilor domnesc peste 
ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar 
între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va 
vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al 
vostru. Şi care va vrea să fie întâi între 
voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului 
n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să 
slujească şi să-Şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi. 

  Înalt Preasfințitul Parinte    
NICOLAE 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie19.htm
http://www.saintmaryaustin.org
http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/885/88487_osiamariaegiptia03.jpg
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    Fila de pateric, 
 
        Maria Egipteanca s-a nascut in Egipt. La varsta de 12 
ani si-a parasit parintii si a mers in Alexandria, unde timp de 
17 ani a dus o viata desfranata. La varsta de 29 de ani, par-
aseste Alexandria si ajunge la Ierusalim. Pretextul i-a fost 
oferit de pelerinajul unor tineri din Egipt si Libia, care cala-
toreau pe mare spre Ierusalim, pentru a participa la 
sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci. 
Ajunsa in Ierusalim, doreste sa intre in Biserica Sfantului 
Mormant, insa, nu a putut inainta decat pana la prag. Aici a 
simtit cum o putere nevazuta o opreste. Incerca de mai mul-
te ori sa intre, dar fara rezultat. Este momentul cand intelege 
ca modul ei de existenta o face nevrednica de a intra in 
acest locas. Se roaga Fecioarei Maria sa faca posibila in-
trarea sa in locas, cu promisiunea ca isi va schimba intru 
totul modul de viata. Reuseste sa se inchine Sfintei Cruci si 
ia decizia sa-si traiasca viata in pustia Iordanului. Cuvioasa 
Maria Egipteanca a stat aici 47 de ani, in post si rugaciune. 
Cu un an inainte de moartea sa, taina vietii ei a fost de-
scoperita parintelui Zosima, care a impartasit-o, iar dupa un 
timp s-a intors ca sa o ingroape, fiind ajutat la saparea 
mormantului de catre un leu. Luand hotararea neclintita de a 
te indrepta, trebuie cu adevarat sa incepi imediat indrep-
tarea, asa cum a facut Sfanta Maria Egipteanca. Lasandu-le 
pe toate, intarita cu Sfintele Taine, calauzita de sfaturile 
parintelui duhovnicesc, ea se indrepta spre pustia de dincolo 
de Iordan, in insingurare, post si rugaciune, pentru a dez-
radacina deprinderile pacatoase insamantate in ea si culti-
vate de viata vicioasa. Apuca-te si tu imediat de truda si de 
nevointe. Desigur, nu toti au aceeasi cale de intoarcere. Un-
ul se indeparteaza in pustie si traieste in insingurare; altul se 
duce la manastire si se mantuieste printre frati; altul ramane 
in randuiala vietii civile si de familie, comune tuturor. Multi au 
parcurs deja toate aceste cai; pe fiecare dintre ele au mers 
cei care s-au mantuit si multi oameni mari. Ce cale sa 
aleaga fiecare sa hotarasca fiecare, dupa inclinatia sa, dupa 
inspiratia harului lui Dumnezeu si dupa sfatul parintelui sau 
duhovnicesc. Trebuie numai sa stii ca fara munca nu poti 
face nimic. Pe toti cei ce vor sa biruie patimile ce se lupta cu 
ei ii asteapta un mare razboi. Cate nu a rabdat Cuvioasa 
Maria!… Pe fiecare il asteapta biruinta, cum am spus mai 
inainte, sa indepartam tot ceea ce poate sa ne hraneasca 
patimile; iar aceasta cere mult efort. Trebuie sa lucram tot 
ceea ce poate hrani si intari noua noastra viata; dar nici 
aceasta nu se face fara efort.  

Ea este pomenita in fiecare an de 1 aprilie. 
 
In Hristos Domnul  
   Parintele Dumitru Ilies 
 
 

Talcuiri la Evanghelia Duminicii  a-V-a din Post 
 

Iubiti credinciosi,   

Evanghelia duminicii a cincea din Postul Mare este plină de 
înţelesuri duhovniceşti pentru viaţa noastră. Evanghelia ne arată că 
Mântuitorul prevesteşte moartea şi Învierea Sa. El iniţiază pe 
ucenicii Săi în taina sfintelor Sale Patimi sau Pătimiri, pricinuite de 
păcatele oamenilor. Pe de altă parte, vedem însă că ucenicii Săi, 
care erau oameni simpli, pescari, nu puteau înţelege de la început 
taina Patimilor, Morţii şi Învierii Mântuitorului, ci în mod treptat. 
Vedem în comportamentul ucenicilor firea omenească, firea no-
astră, cu slăbiciunile ei, cu ispitele care vin asupra ei. Dar, în 
acelaşi timp, vedem cum harul lui Dumnezeu din Iisus Hristos lu-
crează pentru ridicarea şi vindecarea firii omeneşti, cum luminează, 
încetul cu încetul, firea omenească pentru a cunoaşte tainele lui 

Dumnezeu şi a intra în comuniunea de viaţă dătătoare cu El. 

Duminica aceasta este, asadar, invitatie la pocainta, la incredere in 
bunavointa si milostivirea lui Dumnezeu, chiar si atunci cand val-
urile deznadejdii se abat asupra noastra atat de naprasnic, incat ne 
ispiteste „vrajmasul” sa gandim ca cei despre care am spus mai sus 
ca gresesc, rostind blasfemii de genul: „am facut prea multe pacate, 
nu ne mai poate ierta pe noi Dumnezeu!“. Cele doua femei evocate 
astazi ne incredinteaza ca putem ajunge la Dumnezeu pana si din 
groapa prostitutiei, a uciderii, sau mai stiu eu ce alte orori am putea 
ajunge sa savarsim la un moment dat in viata. Avem sfinti si dintre 
talhari ucigasi: Sfantul Varvar Talharul si Sfantul Moise Arapul, 
capetenii ale talharilor care au ucis si au jefuit, dar care, realizand 
adancimea „prapastiei” in care au cazut, schimbandu-si viata, po-
caindu-se si plangandu-si pacatele, au ajuns pana la urma sa fie 

inscrisi in calendar. 

Ce exemple mai concludente asteptati, asadar, cei care ganditi, 
poate intr-un moment de ratacire a mintii: „nu ma mai poate ierta pe 
mine Dumnezeu”? Ati intrecut-o cumva pe Maria Egipteanca, sau 
pe femeia desfranata din pericopa evanghelica de astazi? Ati comis 
crimele talharilor Varvar si Moise Arapul? Ei bine, acestea si mai 
mari decat acestea de am fi savarsit, Dumnezeu este gata sa ne 
arate si noua cel putin tot atata bunavointa cata le-a aratat acelora, 
iertandu-ne si pe noi, numai sa aratam pocainta, lacrimile, dorinta 

de indreptare si determinarea pe care le-au avut ei. 

Sa ne rugam asadar lui Dumnezeu ca oricand in viata, de se va 
intampla sa cadem intr-un fel sau altul, sa ne daruiasca si noua put-
erea si determinarea pe care le-a daruit-o acestor doua femei date 
exemplu in duminica de astazi. Sa ne daruiasca si noua pocainta ca 
sa putem sa ne plangem pacatele, sa ne indreptam si sa ramanem 
in comuniune cu Dumnezeu, ca sa petrecem impreuna cu El si aici 
pe pamant, dar mai cu seama in Imparatia Sa cea cereasca intru 
vecii vecilor, Amin!” 
 
 

http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-cuvioasei-maria-egipteanca/
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/imparatia-dumnezeu-139321.html

