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Ziua de duminică  va 
fi, așadar, dedicată Flo-
riilor și are o importanță 
deosebită pentru noi, 
creștinii ortodocși de pre-
tutindeni. Toți cei care 
purtăm credința-n sufle-
te, trebuie să mergem să 
ne reculegem în lăcașele 
sfinte și, alături de slujito-
rii Domnului și de ceilalți 
credincioși, să luăm par-
te la unul dintre cele 12 
praznice Împărătești din 
calendarul bisericesc. Să 
nu uităm că Floriile repre-
zintă, totodată, și cea mai 
importantă sărbătoare ca-
re amintește de Sfintele 
Paști.

Mai aproape de 
marea bucurie 
a biruinței vieții 
asupra morții

Ziua de Florii este 
 ziua care ne pregătește 
pentru marea bucurie 
a biruinței vieții asupra 
morții, a miracolului Învi-
erii Domnului din Dumini-
ca Paștelui. Sărbătoarea 
Floriilor ne amintește de 
momentul intrării trium-
fale a Mântuitorului Iisus 
Hristos, călare pe mân-
zul asinei, în Cetatea de 
la Ierusalim, unde a fost 
întâmpinat de o mare de 
credincioși care țineau ra-

muri de finic în mâini.

Înaintarea lui 
Hristos spre jertfă

De Florii, a fost singu-
ra dată când Iisus Hristos 
a acceptat să fie aclamat 
ca Împărat.  Văzându-L în 
Cetatea de la Ierusalim, 
credincioșii L-au primit 
cu urale. “Osana, Fiul lui 

David! Bine este cuvân-
tat Cel ce vine în nume-
le Domnului!”, strigau ei, 
bucuroși, simțind că aces-
ta este Dumnezeu care 
coborâse din Ceruri și ve-
nise pe Pământ spre mân-
tuirea lor și a întregii ome-
niri. În zilele noastre, Du-
minica Floriilor este privi-
tă ca înaintarea lui Hristos 
spre jertfă.

Salcia sfințită ne 
apără de boli și ne 
protejează casa și 
familia

Fiind o zi de mare săr-
bătoare creștină, este bi-
ne să mergem la biserică, 
să ne rugăm în tihnă, să 
fim mai buni, mai sinceri și 
mai curați sufletește. Sal-
cia sfințită de preot sim-
bolizează biruința vieții 
asupra morții. Tradiția 
aceasta se păstrează cu 
sfințenie și în zilele noas-
tre. Așa cum Mântuitorul 
Iisus Hristos a fost întâm-
pinat în Cetatea de la Ieru-
salim de către credincioși, 
cu ramuri de finic în mâi-
ni, trebuie să mergem și 
noi la biserică să luăm ra-
muri de salcie sfințite, bi-
necuvântate de preoți. Ele 
simbolizează viața. Dacă 
le păstrăm la geamuri, la 
uși sau la porți, ne apă-
ră de boli, ne protejează 
atât pe noi, cât și familiile 
și gospodăriile noastre, de 
duhuri rele, de necazuri și 
suferințe grele.

religie

PaginĂ realizatĂ de 
 ionela ChirCu

Ierarhi, preoți, mo-
nahi, monahii și cre-
dincioși din Ilfov și din Bu-
curești vor porni în proce-
siune cu Icoana Mântu-
itorului. Potrivit site-ului 
 crestinortodox.ro, pele-
rinajul va începe la ora 
16.15, de la Mănăstirea 
Radu Vodă, și se va înche-
ia la Catedrala Patriarhală, 
în jurul orei 17.45, unde 
pelerinii vor fi întâmpinați 
de Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Biseri-
cii Ortodoxe Române.  Ca 
în fiecare an, pelerinajului 
de Florii din Capitală es-
te organizat de Patriarhia 
Română, împreună cu Ar-
hiepiscopia Bucureștilor. 

“Pelerinajul din aju-
nul sărbătorii  Intrării 

Domnului în Ierusalim 
sau a Floriilor a deve-
nit deja o tradiție în Ar-
hiepiscopia Bucureștilor 
și în întreaga Patriarhie 
Română. (…) Acest pe-
lerinaj vestește legătu-
ra dintre Taina Crucii și 
Învierea Domnului, din-
tre Intrarea Domnului Ii-
sus Hristos în Ierusalimul 
pământesc, spre a păti-
mi și a Se jertfi pentru a 
noastră mântuire, și in-
trarea Domnului în Ieru-
salimul Ceresc, după În-
viere, pentru a ne pregă-
ti nouă un sălaș veșnic în 
lumina, pacea și bucu-
ria Împărăției Preasfin-
tei Treimi. Pelerinajul es-
te un semn de credință, 
pentru că este un eveni-
ment vizibil, o mărturisi-
re-procesiune, făcută în 
public, a credinței în Ii-
sus Hristos și în adevă-
rul Învierii Domnului și al 
Învierii de obște”, spune 
Preafericitul Părinte Dani-
el, Patriarhul Bisericii Or-
todoxe Române. Eveni-
mentul este organizat cu 
sprijinul Centrului de Pre-
să Basilica al Patriarhiei 
Române.

Pelerinaj 
de Florii, la 
Patriarhie 

Patriarhia Română organizează și anul 
acesta procesiunea de Florii. Sâmbătă, 
pe 20 aprilie, în ajunul marii sărbători, 
credincioși din toate colțurile țării 
sunt așteptați de clerici la tradiționalul 
Pelerinaj de Florii, de pe Colina Bucuriei, a 
Catedralei Patriarhale. 

Pelerinajul este 
o mărturisire 
publică a 
credinței în 
Hristos”

Patriarhul 
României

Preafericitul 
Părinte Daniel

Răsună glas de sărbătoare în inimile noastre! 
Duminică, 21 aprilie, cu o săptămână înaintea 
Sfintelor Paști, prăznuim intrarea triumfală 
a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. 
Duminica Floriilor sau a Stâlpilor, cum mai 
este denumită, ne pregătește sufletele pentru 
marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Floriile, 
sărbătoarea care ne 

pregăteşte sufletele pentru 
miracolul Învierii Domnului

Peste un million și 
jumătate de români 
își vor sărbători, 
duminică,  ziua numelui. 
Cu acest prilej, Jurnalul 
de ilfov urează tuturor 
sărbătoriților un sincer 
și călduros la mulți ani, 
însoțit de cele mai alese 
gânduri! Fie ca această 
zi minunată de primăvară 
să fie urmată de altele 
și mai frumoase și mai 
deosebite, pline de 
bogăție sufletească! la 
mulți ani de Florii!

La mulți ani de Florii!


