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 Cuvantul credintei 

            “Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, şi binecuvântare celor ce pleacă!" 
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Învierea cea de obste mai înainte 

de Patima Ta în- credintând-o, pe 

Lazar din morti l -ai sculat, Hris-

t o a s e D u m n e z e u l e . 

Pentru aceasta si noi, ca pruncii, 

semnele biruintei purtând,  

Tie, Biruitorului mortii, strigam: Osana Celui dintru înal-

time! Bine esti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului. 
Troparul Floriilor 

EVANGHELIA  ZILEI 

Duminica Floriilor 

Ap.Filipeni 4,4-9 

Ev.Ioan 12,1-18
(Dezlegare la peste) 

Sunday liturgical      
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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:   (737)444-7778 
Presedinte: (512)299-0404  

Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus 

a venit în Betania, unde era Lazăr, pe 

care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut aco-

lo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul 

dintre cei ce şedeau cu El la masă. 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. Iar Iuda Iscari-

oteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea 

să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut 

mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi 

dat săracilor? 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. A zis deci Iisus: Las-o, că 

pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că 

pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe 

Mine nu Mă aveţi totdeauna. 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. Şi s-

au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l 

omoare. Căci, din cauza lui mulţi dintre 

iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua 

zi, mulţime multă, care venise la 

sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusal-

im, Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru 

întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Bine-

cuvântat este Cel ce vine întru numele 

Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, 

găsind un asin tânăr, a şezut pe el, pre-

cum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului! 

Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul 

asinei". 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. Deci da mărturie 

mulţimea care era cu El, când l-a strigat 

pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din 

morţi. De aceea L-a şi întâmpinat 

mulţimea, pentru că auzise că El a făcut 

minunea aceasta. 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie19.htm
http://www.saintmaryaustin.org
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Deniile din Saptamana Patimilor 

Deniile se savarsesc incepand cu seara Floriilor, pana in Vinerea 

Mare, cand se canta Prohodul Domnului. Cuvantul "denie" vine 

de la slavonescul "vdenie" si inseamna priveghere sau slujba 

nocturna. In Transilvania, intalnim cuvantul "straste" pentru denii. 

Acest termen are semnificatia de "patima". Expresia "a merge in 

strasti" insemna "a merge la denii". 

Deniile se savarsesc numai in doua saptamani din timpul unui an 

bisericesc si anume: in saptamana a cincea si a saptea din Pos-

tul Sfintelor Pasti. S-a pastrat denumirea de Denie pentru Utre-

niile din Saptamana Patimilor, pentru ca ele se savarsesc seara, 

potrivit troparului: "Iata, Mirele vine in miezul noptii...". 

Chiar daca Denia este o Priveghere, ea difera de ceea ce Tipicul 

indica prin Priveghere. Denia este doar Utrenia simpla a zilelor de 

rand, in vreme ce Privegherea presupunea Utrenia unita cu 

Vecernia si Litia. Dar si ca Utrenie simpla, Denia nu se aseamana 

cu Utrenia din zilele de rand, pentru ca ea cuprinde cantari si 

rugaciuni specifice doar perioadei Sfintelor Pasti (troparul "Iata, 

Mirele vine...", luminanda "Camara Ta, Mantuitorule", troparul 

"Cand slaviti ucenici..."). 

Specificul Saptamanii Patimilor - slujbe si randuieli 

Luni, marti si miercuri se oficiaza Liturghia darurilor mai inainte 

sfintite. In Joia Mare se oficiaza Liturghia Sfantului Vasile Cel 

Mare unita cu Vecernia. Joia Patimilor este ziua in care, pe langa 

Sfantul Agnet, care se foloseste la Sfanta Liturghie, se mai 

scoate inca un agnet, care se sfinteste odata cu celalalt, fara sa 

se rosteasca de doua ori rugaciunile epiclezei si fara sa se bine-

cuvanteze fiecare separat. Sunt asezate pe acelasi disc si im-

preuna sunt aduse pe Sfanta Masa la Vohodul mare. Al doilea 

Agnet este pastrat pana in Martea Luminata cand este uscat si 

sfaramat dupa o randuiala speciala. Dupa ce a fost sfaramat, 

este pus intr-un chivot pe Sfanta Masa din Altar. Din acest Agnet, 

preotul impartaseste in cursul intregului an, pe cei care din motive 

bine intemeiate nu pot ajunge la biserica. Tot din acest Agnet 

sunt impartasiti si pruncii nou botezati. 

In unele manastiri, in Joia Patimilor are loc ritualul spalarii pi-

cioarelor, care aminteste de gestul de smerenie facut de Hristos 

inainte de Cina cea de Taina - spala picioarele ucenicilor. In 

manastiri, staretul este cel care spala picioarele monahilor. 

Vinerea Mare este o zi aliturgica, nu se savarseste Sfanta 

Liturghie. In dimineata acestei zile, se scoate Epitaful din Sfantul 

Altar si se asaza pe o masa  in mijlocul bisericii. Aceasta Masa 

are in fata Sfanta Cruce scoasa din Joia Mare. Seara se oficiaza 

slujba Prohodului Domnului, in timpul careia se inconjoara biseri-

ca cu Sfantul Epitaf (o panza care reprezinta scena punerii in 

mormant a Mantuitorului). Dupa aceasta procesiune, preotii vor 

aseza Epitaful pe Sfanta Masa din Altar, unde va ramane pana in 

miercurea din ajunul Inaltarii Domnului. 

Meditatie la Duminica Floriilor 
Iubiti credinciosi, In Duminica Floriilor sarbatorim intrarea Mintuitorul 

nostru Iisus Hristos, ca un imparat in Ierusalim, spre a se da de buna voie 

la chinuri si la moarte pentru noi pacatosii. Ati auzit in Sfinta Evanghelie 

cu cita bucurie Il insotea multimea si cu cita ura si zavistie Il priveau car-

turarii si arhiereii iudeilor. Astazi se incheie Postul Mare si incepe Sap-

tamina Mare a Sfintelor si mintuitoarelor patimi. Cei care ati fost mai sili-

tori cred ca pina acum v-ati spovedit si impartasit cu Trupul si Singele 

Domnului. Care inca nu v-ati curatit de pacate prin spovedanie si Sfinta 

Impartasanie, mai aveti numai citeva zile pina la Sfintele Pasti. Nu mai 

aminati, ci alergati la preot, ca nu putem sa ne bucuram de Invierea Dom-

nului necuratiti si plini de pacate. Nu va lasati pe ultimele zile ca saptami-

na aceasta preotii sint foarte ocupati. Fratii mei, din seara aceasta incep 

deniile, cu patimile lui Hristos. Sint cele mai frumoase si miscatoare slujbe 

si cintari de peste an. Veniti seara de seara cit mai multi la sfinta biserica. 

Cum putem noi sa dormim sau sa lipsim de la biserica cind Hristos 

privegheaza si se roaga pentru toata lumea? Cum putem noi sa ridem si 

sa bem cind Fiul lui Dumnezeu este dat in miinile hulitorilor si ucigasilor 

necredinciosi? Cum putem noi sa mincam acum cind Domnul vietii, 

posteste si suspina pentru noi? Cum sa lipsim de la biserica acum, cind 

Hristos este tradat de propriul sau ucenic si este vindut iudeilor ca sa fie 

judecat si rastignit? Sa mergem saptamina aceasta dupa Iisus Hristos, pe 

drumul Crucii, care pentru noi este drumul vietii, al iertarii si al mintuirii. 

Fara acest drum nimeni dintre oameni nu se poate mintui. Iata astazi 

Hristos intra triumfal in Ierusalim insotit de multime de oameni cu ramuri 

de finic in miini. Sa-L intimpinam si noi pe Hristos cu stilpari de fapte 

bune. Hristos blesteama smochinul fara roade care se usuca. Sa ne 

temem si noi, ca sintem ca niste pomi fara roade pe pamint, lipsiti de mul-

te bunatati duhovnicesti. Hristos primeste pe femeia pacatoasa sa-I spele 

picioarele. Sa ne apropiem si noi de Domnul si cu lacrimi de pocainta sa-I 

udam picioarele si sa I le sarutam. Hristos este vindut de Iuda la iudei pe 

30 de arginti. Sa ne fereasca Dumnezeu sa-L tradam si noi pe Domnul 

pentru bani, pentru cinste sau din frica. Hristos spala picioarele ucenicilor 

la Cina cea de Taina, ca sa ne invete smerenia pe toti. Hristos Mintuitorul 

nostru savirseste prima Sfinta Liturghie la Cina cea de Taina, intemeiaza 

deci jertfa liturgica si impartaseste pe ucenici, inainte de patima Sa. Sa 

pretuim toata viata biserica, sa mergem regulat la Sfinta Liturghie si sa ne 

apropiem cu evlavie si pregatire de Sfinta Impartasanie, mai ales la marile 

praznice si sarbatori crestine. Numai Iuda, vinzatorul, cind s-a impartasit 

“a intrat satana in el”, caci a primit cu nevrednicie Trupul si Singele Dom-

nului. Asa vor patimi toti cei ce se impartasesc cu necredinta si cu pacate 

mari pe suflet. Vai de cei ce zac in pacate grele si nici macar in sfintele 

posturi nu se pocaiesc si nu se impaca cu Mintuitorul. Iata, Vinerea Mare! 

Fiul lui Dumnezeu este rastignit intre doi tilhari, pentru mintuirea noastra. 

Sa mergem cu sfintele femei mironosite sa plingem pe Iisus Hristos si mai 

ales sa ne plingem pacatele noastre linga Crucea Lui. Hristos isi da duhul 

si apoi este pus in mormint. Sa ingenunchem cu mare credinta la Mor-

mintul Domnului, sa-L tamiiem, sa ne rugam si sa ne cerem iertare, sa ne 

impacam unii cu altii si in noaptea sfinta a Sfintelor Pasti sa asteptam 

clipa de taina a Invierii Domnului si a invierii noastre. De vom face asa, ne 

vom bucura cu totii de lumina invierii Mintuitorului si vom putea cinta cin-

tarea ingereasca de biruinta asupra mortii si a iadului. Amin 
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Invierea lui Lazar 

Iubiti credinciosi, 

Invierea lui Lazar este sarbatorita in Biserica Ortodoxa cu o zi 
inainte de Florii. Din Evanghelii aflam ca Lazar era fratele Martei 
si al Mariei si locuia in Betania. Aceasta localitate se afla in Tara 
Sfanta si este asezata pe una din culmile pietroase din sud-
estul Muntelui Maslinilor. In zilele care au premers Patimii Sale, 
Hristos se afla dincolo de Iordan, in Pereea, intr-un tinut pustiu. 
Aici va primi vestea ca Lazar era grav bolnav si ca este asteptat 
sa-l vindece. Evangheliile nu mentioneaza ce boala avea, insa, 
fara indoiala era o boala fara vindecare. Hristos nu pleaca spre 
Lazar, decat dupa doua zile de la aflarea acestei vesti. Ajunge 
in Betania, impreuna cu ucenicii Sai, in cea de-a patra zi de la 
moartea lui Lazar. La intrarea in sat este intampinat de Marta cu 
urmatoarele cuvinte: "Doamne, daca ai fi fost aici, fratele meu n
-ar fi murit". Hristos ii raspunde: "Eu sunt invierea si viata!", adi-
ca El este Cel care a adus de la nefiinta la fiinta toate si Cel 
care are putere sa biruiasca moartea. La intrebarea lui Hristos: 
"Unde l-ati pus?", cei din jur au raspuns: "Doamne, vino si vezi". 
In cartea de cult (Triod) se spune: "Ca un muritor ai intrebat, iar 
ca un Dumnezeu ai inviat". Lucrarile omenesti se impletesc cu 
cele dumnezeiesti. Toate actiunile savarsite de Hristos fiind 
teandrice, fiecare din ele poarta poarta pecetea ambelor firi, 
desi uneori precumpaneste elementul omenesc si alteori cel 
divin. Sunt persoane care sustin ca Fiul nu este de o fiinta cu 
Tatal. Invoca faptul ca Hristos a dat dovada de nestiinta, de 
vreme ce a intrebat "Unde l-ati pus". Ori Dumnezeu este atotsti-
utor. Ca sa nu cadem si noi in eroare, Sfantul Ioan Gura de Aur 
ne spune ca daca numim nestiinta aceasta intrebare a lui Iisus, 
atunci trebuie sa numim nestiinta si intrebarea Tatalui din rai: 
"Adame unde esti?" sau pe cea adresata lui Cain: "Unde este 
Abel fratele tau?". Dar nici Tatal, dupa Vechiul Testament, n-a 

fost nestiutor, nici Fiul, dupa Noul Testament, nu este.  

Invierea lui Lazar simbol al invierii de obste  

Potrivit Sfintelor Evanghelii, Hristos va plange in fata 
mormantului lui Lazar. El va lacrima din mila pentru toata firea 
omeneasca, nu doar pentru Lazar, ci pentru intreaga fire ome-
neasca intrata in stricaciune. Va cere sa fie data la o parte pi-
atra de la usa mormantului, ii va multumi Tatalui pentru minun-
ea ce avea sa se intample si apoi il va chema pe Lazar afara. 
Acesta iese din mormant asa cum fusese ingropat: infasurat in 
giulgiu si cu mahrama pe fata. Strigarea lui Hristos, cand il 
cheama pe Lazar din mormant, este vazuta ca un chip al 
chemarii din pamant a tuturor mortilor la invierea de obste, care 
va fi o chemare a tuturor la judecata finala. Parintele Dumitru 
Staniloae afirma ca un astfel de cuvant sau o astfel de putere 
trebuie sa fi folosit Dumnezeu Cuvantul si la crearea lumii. Dar 
atunci le-a creat pe toate pe rand, pe cand la invierea de obste 
va chema trupurile tuturor deodata la o noua viata. Trebuie ob-
servat ca in cazul lui Lazar biruinta asupra mortii nu a fost defin-

itiva, deoarece la el a avut loc o reinsufletire a trupului sau pa-

mantesc. Numai in Hristos moartea va fi pe deplin invinsa.  

Invierea lui Lazar si Taina Pocaintei  

Lazar s-a imbolnavit, a murit, dar a inviat pentru ca era prieten 
al lui Hristos. Deci, nimeni nu trebuie sa-si piarda nadejdea, 
chiar daca se afla in raul extrem. In ceea ce s-a intamplat cu 
Lazar, prin dezlegare, aflam ceea ce se implineste cu fiecare 
dintre noi cand este scapat din moartea sufleteasca. Prin po-
cainta omul devine viu. Dar aceasta nu ajunge, este nevoie si 
de dezlegarea pe care o da preotul, dupa cum a fost nevoie ca 

si Lazar sa fie dezlegat de Apostoli la porunca Mantuitorului.  

Lazar episcop al Ciprului  

Dupa omorarea arhidiaconului Stefan, Lazar impreuna cu 
surorile lui, au mers in insula Cipru. Era si el cautat pentru a fi 
omorat. Cand Pavel si Barnaba, aflati in prima lor calatorie 
misionara, au poposit in Cipru, l-au intalnit acolo si l-au hirotonit 
episcop al Ciprului. Traditia spune ca, dupa ce a fost inviat de 
Hristos, a mai trait 30 de ani, apoi a murit. A fost ingropat in lo-
calitatea Larnaca din Cipru. Peste mormantul lui s-a zidit o bi-
sericuta. Pe la 890, imparatul Leon Inteleptul a mutat moastele 
la Constantinopol. In schimbul sfintelor moaste, a oferit bani si 
mesteri care au ridicat, in Larnaca, biserica "Sfantului Lazar", 
care se vede si astazi. In 1204, cand cruciatii au cucerit Con-
stantinopolul, au dus in Occident moastele lui Lazar. Pastrate 
initial in Marsilia, au fost purtate apoi in alte locuri, incat astazi s
-a pierdut urma lor. In anul 1972, in timpul lucrarilor de restaura-
re a bisericii "Sfantul Lazar" din Larnaca, s-a descoperit sub 
altar un sicriu din marmura cu un fragment din moastele 
sfantului. Pe sicriu scrie: "Lazar cel de a patra zi, prietenul lui 
Hristos".La fiecare pomenire a celor adormiti, Sfantul Lazar este 
chemat sa se roage pentru ei: "...pentru rugaciunile sfantului si 

dreptului Lazar cel inviat a patra zi din morti..." Sa ne identifi-
cam cu Lazar  

Parintele Alexander Schmemann ne atrage atentia ca toata 
saptamana a sasea a Postului Mare ne invita sa devenim mar-
torii celor intamplate cu Lazar si sa ne identificam cu el. Astfel, 
luni ni se spune: "Astazi, umbland Hristos pe langa Iordan, I S-a 
aratat boala lui Lazar...", marti: "Ieri si astazi a fost boala lui 
Lazar...", miercuri: "Astazi, Lazar, murind, este ingropat si il 
jelesc surorile...", joi: "Doua zile are astazi Lazar cel mort", iar 
vineri: "Maine, Domnul vine sa ridice pe fratele cel mort al Mar-
tei si al Mariei". Dureros pentru noi este ca ne-am obisnuit cu 
moartea, atat de mult incat am ajuns sa o consideram fireasca. 
Nu mai suntem constienti de faptul ca omul nu a fost creat sa 
moara, ca moartea a fost inghitita de biruinta (1Cor. 15, 50-54). 
Invierea lui Lazar este invitatia sau chemarea de a iesi din 

moarte si a intra in Viata.                                                            

 In Hristos Domnul, Parintele Dumitru. 
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