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 "Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele 

lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se 

arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o 

spală, Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va 

răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă 

comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo 

va fi şi inima ta."                                                                                                                              (Matei 6, 14-21) 
 

Cele trei mari perioade: Octoihul, Triodul şi Penticostarul au fiecare o semnificaţie specifică, cu raportare la cele trei slujiri 

ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel, perioada Octoihului, cea mai mare ca extindere, comemorează evenimentele 

de dinaintea venirii Lui, până în ajunul Patimilor, reînnoind activitatea didactică sau învăţătorească a Domnului. 

Perioada Triodului, în care ne găsim acum, evidenţiază oficiul arhieresc al Mântuitorului, sau activitatea de Mare Preot, 

împlinită mai ales prin Jertfă, adică prin Patimile şi moartea Sa pe Cruce. Perioada Penticostarului comemorează timpul 

dintre Învierea Sa şi Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile), semnificând slujirea împărătească a Domnului, biruitor asupra 

păcatului şi a morţii. 

Şi acum să luăm pe rând cele trei noţiuni: Izgonire, Adam, Rai. Nu recapitulând datele istorice şi geografice care se cunosc 

din Biblie, ci încercând să vedem ce legătură au aceste trei cuvinte cu noi, cu viaţa şi mântuirea noastră. 

1. Izgonire. Vom pune mai întâi o întrebare: Cine l-a izgonit pe Adam din Rai? Veţi zice, Dumnezeu. Nu! Să nu vă miraţi 

de acest răspuns. Atunci cine, dacă nu Dumnezeu? Adam însuşi s-a izgonit! O foarte scurtă analiză ne va lămuri. Propriu-

zis, pe Adam l-au izgonit din Rai trei mari păcate, rod al întrebuinţării neînţelepte a libertăţii dăruite lui de Dumnezeu: 

mândria, neascultarea şi lăcomia. Lăsându-se amăgit de diavolul-şarpe, omul s-a mândrit crezând că va fi asemenea lui 

Dumnezeu şi fără ascultare, de aceea s-a lăcomit să accepte repede oferta Evei. În acest sens grăieşte Sfântul Ioan Gura de 

Aur: „Pe Adam lăcomia pântecelui l-a scos din Rai!”. 

2. Adam. În primul rând trebuie să ştim că Adam este prototipul fiecăruia dintre noi, aşa încât ne dăm seama că noi 

repetăm, sub o formă sau alta, istoria căderii lui. Nu doar el a căzut şi a fost izgonit, ci fiecare dintre noi am căzut şi nu zicem 

am fost izgoniţi, ci ne-am izgonit singuri, afară din împărăţia sfinţeniei, dreptăţii, adevărului. Suntem legaţi de strămoşul 

nostru nu numai prin rudenia descendenţei, ci şi prin moştenirea păcatului său, numit îndeobşte „păcatul strămoşesc”. 

Dacă Vechiul Adam a fost calea de izgonire, Adam cel Nou este Calea de intrare. Tot Sfântul Apostol Pavel ne asigură 

asupra acestui adevăr: „Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci precum în 

Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia…” (I Cor., 15, 21-22). 

3. Rai. Raiul pierdut nu trebuie înţeles numai ca loc geografic, plin cu pomi fructiferi, udat de patru râuri limpezi, grădină a 

bunăstării şi fericirii. Prin „Rai” înţelegem în primul rând locul apropierii maxime de Dumnezeu, locul fericirii de a 

vieţui cu El, a-I simţi prezenţa, a vorbi cu El. Locul în care te simţi în maximă siguranţă, în care răul nu te poate ajunge. 

De aceea, izgonit din Rai, Adam a trăit durerea sfâşietoare a ruperii de Dumnezeu, o dată cu dorul după ocrotitoarea 

apropiere de El. După Adam, toate generaţiile retrăiesc această nostalgie a paradisului, cum genial s-a exprimat teologul 

nostru Nichifor Crainic. În excepţionala carte „Nostalgia paradisului”, Crainic arată cât de potrivit este cuvântul „nostalgie” 

pentru a exprima dorul după comuniunea cu Dumnezeu. 

 Cum ştiţi cu toţii, de mâine începem călătoria Postului Mare, de şase săptămâni. Pentru a fi de folos, postul trebuie să fie 

complet, sub două aspecte: 1. Post şi de păcate, nu numai de bucate. În această privinţă amintim şi o vorbă a Părintelui 

Constantin Voicescu: „Postul numai de bucate este simplu regim dietetic, pe care-l prescriu şi medicii. N-are nici o legătură 

cu Biserica!”. 

2. Postul cu bucate îndelung pregătite şi cu prea multe dezlegări este auto-amăgire. Numai în cazurile unor maladii 

grave se îngăduie dezlegări şi regim preferenţial. Altfel riscăm un post fals. Căci zice Sfântul Asterie al Amasiei: „Nu 

falsifica postul, ca să nu păţeşti ce păţesc cârciumarii. Dacă ei sunt pedepsiţi că pun apă în vin, cum vei scăpa oare 

nepedepsit tu, care falsifici asprimea postului prin mâncăruri de post pregătite cu multă grijă şi artă?”. 

Având nădejde şi credinţă în dobândirea Raiului, să începem de mâine să urcăm, cu toată cuviinţa, treptele postului care ne 

duc spre el. Amin.                                                                                     Preot Vasile Gordon – www.doxologia.ro 
 

 

Amintiți-vă bine ce a spus Hristos despre fățărnicie; nu faceți din post prilej pentru fățărnicie, de slavă deșartă. Nu vă 

rugați cu slavă deșartă, fiindcă așa făceau cărturarii și fariseii, motiv pentru care au fost osândiți pe veci de către Domnul Iisus 

Hristos. Credinţa adevărată curăță inima de orice păcat, iar otrava slavei deșarte, dimpotrivă, este cumplit de pierzătoare. 

Tocmai din slava deșartă se naște fățărnicia. 

Iar pe voi, pe toţi care vă străduiți să scăpați de fățărnicie, care vă temeţi ca de foc de otrava slavei deșarte, să vă păzească 

Domnul Dumnezeu de robia lor, să vă binecuvânteze pe calea pocăinței în vremea Postului Mare. 
Sfântul Luca al Crimeei - www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

 

 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=6#14


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii   01 martie – 08 martie 2020 
 

Duminică        01 martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Izgonirii lui Adam din Rai) – Pr.Ticu 

Luni                02 martie         17 - 19 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi Pavecerniţa Mare 

Marți              03 martie         17 - 19 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi Pavecerniţa Mare 

Miercuri         04 martie      8.30 - 11 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Miercuri         04 martie         17 - 19 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi Pavecerniţa Mare 

Joi                   05 martie         17 - 19 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi Pavecerniţa Mare 

Vineri             06 martie           8 - 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sf. MASLU – Pr.Ticu 

Vineri             06 martie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă         07 martie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă         07 martie 17 - 18 - Vecernia Duminicii I  din Post – Pr.Dragoş 

Duminică        08 martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Ortodoxiei) – Pr.Dragoş 

Duminică        08 martie 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

Prin post şi rugăciune se zădărnicesc toate uneltirile vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi 

pentru că „cu noi este Dumnezeu şi nimeni nu poate sta împotriva noastră”. 

Părintele Petroniu Tănase 

CANONUL CEL MARE AL SFANTULUI ANDREI CRITEANUL şi intrarea în duhul Postului Mare  

“Este important faptul să privim Postul că o călătorie duhovnicească al cărei scop este să ne treacă dintr-o stare spirituală în alta”. 
La începutul Postului, ca un “debut” al acestuia găsim Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. Împărțit în 

patru părți, este citit în serile primelor patru zile ale Postului. Canonul poate fi cel mai bine descris ca o plângere de pocăință 

care ne vorbește despre proporțiile și adâncimea păcatului, tulburând sufletul cu jale, căința și nădejde. Cu o măiestrie unică, 

Sf.Andrei împletește marile teme biblice – Adam și Eva, Raiul și căderea în păcat, Noe și Potopul, David, Pământul 

făgăduinței și, în cele din urmă, Hristos și Biserica – cu mărturisirea păcatului și cu pocăința. Evenimentele istoriei sfinte sunt 

dezvăluite ca evenimente ale vieții mele, faptele lui Dumnezeu din trecut ca fapte îndreptate spre mine și mântuirea mea, 

tragedia păcatului și a trădării ca drama mea personală. Viața mea îmi este prezentată ca o parte a luptei mărețe și 

atotcuprinzătoare dintre Dumnezeu și puterile întunericului care s-au răzvrătit împotriva Lui. 

Rolul și scopul Canonului cel Mare este să ne descopere păcatul și, astfel, să ne conducă spre pocăință; să descopere 

păcatul nu prin definiții și înșiruiri ale faptelor noastre ci printr-o adâncă meditație asupra măreței istorii biblice, care 

este, cu adevărat, o istorie a păcatului, a pocăinței și a iertării. Această meditație ne ispitește cu o viziune total diferită 

asupra omului, asupra vieții sale, asupra țelurilor și motivațiilor sale. Ea reface în noi spațiul spiritual fundamental în 

cadrul căruia pocăința devine din nou posibilă. 

Călătoria Postului începe astfel cu o reîntoarcere la “punctul de plecare”, lumea Creației, Căderii și Răscumpărării, o 

lume în care toate lucrurile vorbesc de Dumnezeu și reflectă slava Sa, în care toate întâmplările sunt îndreptate spre Dumnezeu, 

în care omul găsește adevărata dimensiune a vieții sale și, având temelia în aceasta, face pocăinţă“.            Al.Schemann 

ANUNŢ pentru cei care intenţionează să se împărtăşească în Postul Paştelui: 

 - În timpul Postului Mare împărtăşirea celor spovediţi, şi care au dezlegare pentru împărtăşire, se face în cadrul Sfintei 

Liturghii de Miercurea şi Vinerea (a Darurilor), Sâmbăta şi Duminica (a Sf.Ioan / Sf.Vasile), adică de 4 ori pe săptămână! 

Perioada Postului Mare este una în care anumite slujbe specifice comunităților monahale sunt oficiate și în bisericile de mir. 

Bisericile noastre devin "mici mănăstiri". Bogăția liturgică a Postului Mare, îi cheamă însă și pe mireni la conștientizarea faptului că 

rugăciunea, doxologia, trebuie să le fie și lor specifice, în pofida celorlalte activități zilnice. O astfel de slujba este Pavecernița, una 

din cele șapte Laude zilnice ale Bisericii Ortodoxe. Pavecernița mai este cunoscută și sub numele "după-cinare”. Această rânduială 

se savârşeşte începând cu ora 16.00,  încheind ciclul slujbelor divine de seară. Inițial a existat o singură rânduială, cea numită 

astăzi Pavecernița mare, singura de care pomenește Tipicul Sfântului Sava. Slujba Pavecernitei s-a dezvoltat din rugăciunea de 

mulțumire pe care credincioșii o aduceau lui Dumnezeu, în particular, înainte de culcare, încă din primele trei secole ale istoriei 

creștine. Cele mai vechi mențiuni le întâlnim în "Regulile monahale” scrise de Sfântul Vasile cel Mare între 358-362 pentru 

comunitatea monahală întemeiată de el în Pont. Sf.Vasile a instituit și fixat forma Pavecerniței pentru Răsărit, așa cum 

Sfântul Benedict a făcut pentru Apus, totuși a existat obiceiul de a recita o rugăciune înainte de culcare încă din vremea 

Sfântului Ciprian al Cartaginei și a Sfântului Clement din Alexandria, în care obicei găsim cea mai îndepărtată origine a Pavecerniței. 
 Se slujește în următoarele zile: Marți și miercuri seara în Săptămâna brânzei, de luni până joi împreună cu Canonul 

Sf.Andrei Criteanul  în prima săptămână din Postul Mare; serile de vineri din Postul Mare; Luni și joi din Săptămâna Mare. 
 Pavecernița este o slujba de mulțumire pentru ziua care tocmai se încheie dar și o rugăciune de cerere pentru trecere în pace 

a nopții care urmează. De asemenea are un caracter de pocăință. Citirile, rugăciunile, cântările, toate au un caracter penitential 

(Psalmul 50, rugăciuni de umilință, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, rugăciunea lui Manase, rugăciunea Sfântului Mardarie). 

De o remarcabilă frumusețe poetică și mistică sunt cele două cântări caracteristice Pavecernitei mari: cântarea lui Isaia ("Cu noi 

este Dumnezeu”) și "Doamne al Puterilor, fii cu noi”. Amândouă se cântă antifonic, alternativ, precum în Biserica veche. 

Rugăciunile care se citesc alternativ în fața icoanelor împărătești la Sfârșitul Pavecernitei sunt specifice pentru exprimarea scopului 

Pavecernitei ca slujba de cerere la începutul nopții. ("Nespurcată Neîntinată” a lui Pavel din Amoreon), "Și ne dă nouă, Stăpâne, 

celor ce mergem spre somn” a monahului savait Antiochus, rugăciunea "Nădejdea mea este Tatăl” - atribuită Sfântului Ioanichie cel 

Mare). Raportată la istoria vieții pământești a Mântuitorului, Pavecernița, împreună cu rugăciunile celor ce merg spre somn, ne 

amintește de pogorârea Mântuitorului, cu sufletul, la iad, după moartea Sa cu trupul, spre a dezlega din robia morții sufletele 

drepților.                                                                                                                                         www.crestinortodox.ro/ 

  

Prin strunirea trupului şi prin uşurarea lui de mulţimea materiei, poftele se domolesc, şi mintea se curăţeşte, 

„supărările drăceşti nu îndrăznesc, iar îngerii stau mai aproape de cei ce se nevoiesc cu postul”   Părintele Petroniu Tănase 

 

 




