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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) 

Evanghelia zilei, constituie una dintre cele mai pline de slavă pagini de 

pedagogie divină. Ele urmează textului din Sfânta Scriptură care ne învaţă cum 

anume, cu ce cuvinte să ne rugăm: Tatăl nostru (Matei 6.9-13). Mântuitorul 

îndeamnă la aflarea cheii Raiului, cheie pierdută de nesăbuitul Adam.  

De ce Raiul? O să ziceţi, bun şi ce ne mai interesează astăzi acest text? Ce 

mai poate el descoperi sufletului meu de om modern, ucis de false prietenii, 

agăţat în sforăria carierelor de tot felul, hămesit de informaţii contradictorii, 

umilit de limitele libertăţii impuse de falsă democraţie pentru care unii au plătit, 

îngereşte, cu viaţa? Ce mai poate schimba în viaţa mea? Eu cred că totul. Pentru 

că, odată redobândit, pentru noi de către Hristos, Raiul nu mai poate fi 

pierdut, ci alungat de la noi. Câtă vreme înţelegem aceasta, zbaterea 

noastră creştină merită să fie trăită. Energia de viaţă care propune ritmul 

mântuirii merită să fie asumată. Căci Raiul e plin de Hristos, de prezenţa şi 

puterea Lui. Raiul este deschis nouă nu ca o părere, nu cu toanele unuia 

dintre dumnezeii falşi, care au mereu toane: acum deschid, acum închid 

mântuirea, uneori prinzându-i pe acoliţii lor între uşi. 

Vremuri tulburi. Raiul pe care ni-l dăruieşte Hristos are ca porţi, porţile 

pocăinţei. Nu ale închipuirii de sine, nu ai investiţiei în demersurile noastre 

păgâne. Nu Valentine's day. Nu supralicitările legate de Dragobete. Ci 

Evanghelia. Aceea care, în Duminica aceasta ne binevesteşte că asumarea 

raiului nu ţine de alchimia mincinoasă a lumii pe care o trăim ci prin 

asumarea lecţiei despre Rai pe care Biserica ne-o pune la dispoziţie. Ea ne 

cere centrarea atenţiei pe postire, nu doar pe post, pe dăruire, nu doar pe 

dar, pe finalitate nu doar pe mijlocul atingerii ei. Oboseala morală în care 

trăim acum vine din lipsă de cunoaştere şi trăire a Evangheliei acesteia. 

Bâlbâiala eticii sociale, în care homosexualitatea este socotită virtute, mâine 

poimâine, reliefată de aplauzele tembele ale actorilor americani la discursul 

unui premiat la Oscarul din acest an care ameninţă, în cuvinte măiestrite, ce se 

va întâmpla cu cei care nu vor accepta homosexualitatea şi celelalte erezii 

morale drept adevăr, stupizenia discursurilor trecute dinspre morala creştină 

spre filozofia bunului plac nu trebuie să ne înspăimânte. Ele trebuie să ne oblige 

la strângerea rândurilor, la unitatea mărturiei. 

E vremea cugetării. Într-o vreme în care recuperatorii de averi, sprijiniţi de 

cagulaţii jandarmeriei şi de hotărârile unei justiţii strâmbe, se numesc biserică, 

în care şcoala e mai mult un lagăr de intenţii decât un spaţiu de luminare 

sufletească, în care teologia e sora de preocupări pentru toţi frustraţii intelectuali 

şi jurnaliştii epuizaţi uman, e foarte greu să mai identifici punctele cardinale ale 

Raiului. Evanghelia Duminicii acesteia ne descoperă însă harta acestui 

pelerinaj. Fără ea nu suntem decât rătăcitori, cu ochii tulburi... 

Exerciţiul cel mai de preţ prin care ne apropiem Raiul ţine într-însul postirea. 

Teama de a nu greşi reţetele postului trebuie înlocuită de bucuria postirii 

dincolo de reţete. 

Părintele Constantin Necula – www.crestinortodox.ro 

Dacă ați orbi, ați mai vrea să purtați aur sau 

mătase? Nu crezi că sănătatea curată este mai 

de preț decât lucrurile exterioare? Căci, dacă 

ar fi să ți-o pierzi sau să o irosești, toată viața 

ta va fi nefericită. Căci atunci când ochii tăi 

sunt întunecați și puterea mădularelor tale 

este slăbită, lumina lor fiind stăvilită la fel și 

mintea când este păcătoasă, viața ta este 

nenumărate răutăți. Pentru aceea, în trup, 

țelul nostru este de a ține ochiul curat, 

precum trebuie să ținem mintea curată, în 

ceea ce privește sufletul. Dar, dacă stricăm 

aceasta, cine va mai lumina pe restul, cum 

vom mai putea vedea? Precum cel ce seacă 

izvorul poate seca și râul, la fel și cel ce 

stăvilește înțelegerea poate să dea pierzării 

toate faptele sale din această viață. De aceea 

se spune iar, de va fi ochiul tău rău, tot trupul 

tău va fi întunecat (Mt. 6, 22). Căci ce 

speranță mai este pentru cei de sub comanda 

sa, când căpitanul vasului este înecat, 

lumânarea este stinsă și generalul este captiv? 

Sf. Ioan Gură de Aur - 

https://doxologia.ro/ 

Știm că toate faptele noastre sunt curate și 

plăcute înaintea lui Dumnezeu dacă sunt 

săvârșite cu inimă smerită, adică din 

dragoste pentru aproapele și cu gândul la rai. 

Căci iubirea este împlinirea legii (Rom. 13, 

10). Aici trebuie să vedem ochii ca mijlocul 

prin care săvârșim totul. Dacă acest mijloc 

este curat, drept și se îndreaptă către Cel care 

trebuie să se îndrepte, atunci fără îndoială 

toate faptele noastre sunt fapte bune, pentru 

că sunt săvârșite întocmai cu acel mijloc. Și 

prin tot trupul, Hristos se referă la toate acele 

fapte pe care El le condamnă și pe care ne 

cere să le lepădăm. Căci Apostolul numește 

și anumite fapte, mădulare ale 

trupului: omorâţi mădularele voastre, cele 

pământeşti: desfrânarea, necurăţia, 

patima (Col. 3, 5) și altele asemenea. 

Fericitul Augustin - https://doxologia.ro 

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


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Programul săptămânii  14 martie –  21 martie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Izgonirea lui Adam din Rai) -   Pr.Dragoş   

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

Marţi 17 - 19 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi Pavecerniţa Mare 

Miercuri  8.30 – 11 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite - Pr.Dragoş 

 17 - 19 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi Pavecerniţa Mare 

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

Vineri      8 – 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite - Pr.Dragoş 

     10 - 12 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Slujba Acatistului - Pr.Dragoş   

Sâmbătă     8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți -   Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Vecernia duminicii I-a din Post –  Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( a Ortodoxiei ) –  Pr.Ticu   

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

         Miercuri, 17 martie – Sf.Cuv.Alexie, omul lui Dumnezeu; 

             Joi, 18 martie – Sf.Ier.Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului. 

                   Sâmbătă, 20 martie – Sf.Cuv.Mucenici din Mănăstirea Sf.Sava cel Sfinţit. 

 

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite                                                                                 https://www.impantokratoros.gr/ 

În fiecare sâmbătă a Postului Mare se săvârşeşte Liturghia Sf.Ioan Gură-de-Aur, iar în fiecare duminică – mai puţin în 

Duminica Floriilor, care deja face legătura între Postul de 40 de zile şi postul distinct al Sfintelor Patimi -, vom avea Liturghia 

Sf.Vasile cel Mare. Aceste două Liturghii sunt Liturghii depline. La aceste două Liturghii de sâmbătă şi duminică vom sfinţi 

Daruri – darurile de pâine şi darurile de vin, pentru împărtăşirea credincioşilor de luni până vineri, în Postul cel Mare, când nu 

avem Liturghii depline sau Liturghii cu epicleză, cu rugăciune de sfinţire.  

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite este o Vecernie din Postul Mare, de luni pănă vineri, în cadrul căreia preotul se 

îmbracă în toate veşmintele şi scoate în procesiune Sfânta Împărtăşanie, pe care a pregătit-o încă de sâmbătă sau încă de 

duminică la o Liturghie deplină – a Sf.Ioan Gură-de-Aur, respectiv a Sf.Vasile – spre împărtăşirea şi mângâierea 

credincioşilor; pentru că la un moment dat credincioşii au început să plângă, iar alţii poate s-au şi revoltat, spunând: „Noi nu 

putem să trăim atâtea zile fără Sfânta Împărtăşanie!”. Aşa a apărut Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite! „Noi simţim 

nevoia să ne împărtăşim mai des în Postul Mare, nu doar sâmbătă şi duminică. Noi nu putem trăi cinci zile fără Hristos! Ni se 

pare foarte greu. Ni se pare mult.” Şi atunci, a apărut Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. În sâmbete şi duminici, la Liturghia 

Sf.Ioan sau a Sf.Vasile – s-au sfinţit darurile de pâine şi vin, pentru că aceste două Liturghii sunt Liturghiile la care avem 

Epicleză, avem invocarea Duhului Sfânt, rugăciunea de pogorâre a Duhului Sfânt, în urma căreia Dumnezeu-Tatăl trimite pe 

Duhul Sfânt să transforme darurile de pâine şi vin, sfinţindu-Le, în ce? În Trupul şi Sângele Fiului lui Dumnezeu, a 

Domnului nostru Iisus Hristos. Întreaga Treime este vie, de faţă şi lucrătoare în Sfânta Liturghie deplină, acolo unde există 

Epicleză, rugăciunile de invocare a Duhului Sfânt la „Pre Tine Te lăudăm…”. Vedeţi, de luni până vineri – în Postul Mare – n-

avem cântarea „Pre Tine Te lăudăm…”, în timpul căreia are loc rugăciunea de invocare, de chemare, de pogorâre a Duhului Sfânt, 

Care sfinţeşte darurile. Şi Darurile sunt: Sfântul Trup şi Sfântul Sânge  al Domnului. 

 

Începutul sărindarelor odată cu sâmbătă Sfântului Teodor Tiron  
 În Postul Mare, credincioșii fac parastase sâmbăta, începând cu Sâmbăta Sf,Teodor și până la Sâmbăta lui Lazăr.  

Nimic altceva nu este atât de folositor pentru cei adormiți, nici pricinuitor de atâta bucurie, iluminare și unire cu Dumnezeu 

ca acesta. Deoarece însuși Sângele Domnului este cel care prin această jertfă se varsă pentru noi, netrebnicii. (Sf.Simeon)  

 

Pavecerniţa Mare - Perioada Postului Mare este una în care anumite slujbe specifice comunităților monahale sunt oficiate și 

în bisericile de mir. Bisericile noastre devin "mici mănăstiri". Acest fapt nu este lipsit de importanță. Știm cu toții că specifice 

viețîi monahale sunt rugăciunea și viața liturgică intensă. 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 slujbă oficiată în această perioada în bisericile de parohie este Pavecernița, una din cele șapte Laude zilnice ale 

Bisericii Ortodoxe. Pavecernița este o slujba de seară săvârșită îndeosebi în mănăstiri, după cină, iar în unele biserici de 

enorie, imediat după Vecernie. Pavecernița mai este cunoscută și sub numele "după-cinare” sau "noptânda”. Tipicul bisericesc și 

Triodul arată că această rânduiala se săvârșeste începând cu ora 16.00,  încheind ciclul slujbelor divine de seară. 

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. Inițial a existat o singură rânduiala, cea numită 

astăzi Pavecernița mare. Nu este o slujba întru totul specifică perioadei Triodului, dar Pavecernița Mare are, în această 

perioadă, câteva particularități: în prima săptămâna din Postul Mare se săvârșeste Canonul cel Mare al Sf.Andrei Criteanul 

unit cu Pavecernița Mare. Acesta este citit de luni până joi. Canonul cel Mare se va citi integral în miercurea din săptămâna a 

cincea din Postul Mare. Tot în cadrul Pavecernitei Mari, în timpul Postului Mare, este spusă Rugăciunea Sfântului Efrem Șirul. 

Pavecernița mare se săvârșeste în toate zilele din Postul Mare afară de sâmbete și duminici și afară de miercuri și vineri din 

săptămâna a cincea a Postului, precum și miercuri și vineri din Săptămâna Patimilor.                   https://www.crestinortodox.ro/ 

 

Doamne și Stăpânul vieții mele, 

duhul trândăviei, al grijii de multe, 

al iubirii de stăpânire și al grăirii în 

deșert nu mi-l da mie.    (o metanie) 
 

 Iar duhul curăției, al gândului 

smerit, al răbdării și al dragostei, 

dăruiește-l mie, slugii Tale.  

                                    (o metanie) 

Așa Doamne, Împărate, 

dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele 

mele și să nu osândesc pe fratele 

meu, că binecuvântat ești în vecii 

vecilor. Amin.                  (o metanie) 

                   Sfântul Efrem Sirul 


