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  „În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida din 
oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanail şi i-a zis: am găsit pe Acela despre Care a scris Moise în Lege şi au 

scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanail i-a zis: Din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: 
vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanail venind către Dânsul şi a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug! 
Natanail L-a întrebat: De unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai 
sub smochin. Răspunsu-a Natanail şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a 
zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă 

spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.“ 

(Ioan 1, 43-51) 

În primele veacuri creştine, Sfintele icoane - fie ale Mântuitorului, fie ale 
Maicii Domnului, fie aie Sfinţilor Apostoli - erau pictate, cinstite şi mărturisite. 
Erau un spaţiu haric de întâlnire cu Dumnezeu şi cu Sfinţii Săi. 

Primele icoane reprezentându-L pe Iisus ca fiind Păstorul cel Bun apar încă din 
perioada în care creştinii celebrau Sfânta Liturghie în catacombe, din cauza 
persecuţiilor. 

Nici Dumnezeu nu a fost împotriva icoanelor: ba chiar i-a poruncit lui Moise: „Să 
faci doi heruvimi de aur (...) Intre cei doi heruvimi Mă voi descoperi ţie şi-ţi voi grăi 
de toate, câte am poruncit prin tine fiilor lui Israel” (Ieşirea 25, 18-22). 

Sfântul Teodor Studitul spune că şi „cel desăvârşit are nevoie de chip, de icoană, 
aşa cum are nevoie de carte pentru Evanghelie”. In Faptele Apostolilor se spune că 
până şi umbra lui Petru vindeca pe cei bolnavi şi alunga duhurile necurate. 
Când Sfântul Apostol Pavel a spus celor din Areopag că „nu trebuie să socotim că 
dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meşteşugul 
şi de gândirea omului” (Fapte 17,29), nu s-a referit la icoană, ci a vrut să le arate 
atenienilor că Dumnezeu este imaterial. Fiind imaterial, „nimeni nu L-a văzut”, 
spune Scriptura, ci doar numai „Fiul cel Unul- Născut, ... Acela L-a făcut 
cunoscut” (loan 1.18). Prin întruparea lui Hristos (loan 1,14), „Care este strălucirea 
slavei şi chipul fiinţei Lui” (Evrei), L-am cunoscut pe Tatăl; ba chiar întreaga Sfânta 
Treime, din moment ce „întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea dumnezeirii”. 

Hristos însuşi a spus: „Cel Care Mă vede pe Mine, vede pe Cel Care M-a trimis pe 
Mine” (loan 12, 45). Deci, spune Paul Evdokimov: „chipul lui Hristos este faţa 
omenească al lui Dumnezeu Tatăl, iar chipul luminos al lui Dumnezeu întors spre 
oameni este cel al lui Hristos” (Paul Evdokimov, Arta icoanei). 

Misterul icoanei este o revelaţie care se adresează numai omului credincios, 
omului „hrănit cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături” (I Timotei 4, 6), aşa 
cum s-a adresat Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic (787), ţinut la Niceea, 
pe vremea împărătesei Irina, dar şi celor de la Constantinopol (843), pe vremea 
împărătesei Teodora a Bizanţului şi a patriarhului Metodie, care au încercat să pună 
stavilă „martiriului icoanei”. Ce bine ar fi dacă glasul Sfinţilor Părinţi s-ar face auzit 
ereziarhilor, dar mai ales iconoclaştilor moderni şi contemporani, făcându-i să 
înţeleagă că noi nu ne-am închinat şi nu ne închinăm la icoane, ci în faţa 
icoanelor; nu adorăm, supracinstim sau cinstim materia din care sunt făcute (chipul 
are numai numele originalului, dar nu si natura sa, spun Părinţii Sinodului al VII-lea 
Ecumenic), ci pe fiinţele reprezentate pe ele: pe Dumnezeu - Căruia I se cuvine 
adorare; pe Maica Domnului - care este „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită 
fără de asemănare decât serafimii” şi căreia i se cuvine supracinstire, pe sfinţii 
îngeri şi pe toţi sfinţii, „prietenii lui Dumnezeu” (Luca 12, 4), cărora li se cuvine 
cinstire. Astfel, icoana ne trimite la viziunea Apocalipsei: „Iisus Hristos, Martorul 
cel credincios, Cel Întâi-Născut din morţi şi Domnul împăraţilor pământului. (...) 
Iată, El vine cu norii şi orice ochi îl va vedea şi-L vor vedea şi cei care L-au împuns 
şi se vor jeli, din pricina Lui, toate seminţiile pământului” (Apocalipsa 1, 5 şi 7). 

Calinic Botoşăneanul – www.crestinortodox.ro 

   Voi ştiţi din ce şi-au făcut şorţuri primii 
căzuţi în păcat, Adam şi Eva. Când ei au 
păcătuit, ei şi-au făcut acoperăminte din 
frunze de smochin şi şi-au acoperit părţile 
ruşinoase, pentru că prin păcat, ei au 
început să simtă ruşine faţă de ei înşişi. 
     Deci, dacă şi-au făcut acoperăminte 
primii păcătoşi, cuplul din care noi ne 
tragem originile, în care am fost pierduţi 
şi pentru care El a venit să caute şi să 
mântuiască pe cel pierdut – dacă ei şi-au 
făcut din frunze de smochin 
acoperăminte pentru a-şi acoperi 
părţile ruşinoase, ce altceva ar putea 
însemna: te-am văzut când erai sub 
smochin, ci doar tu nu ai fi venit la cel 
care curăţeşte păcatele, decât dacă El nu 
te-ar fi văzut pe tine în umbra păcatului? 
Pentru ca noi să vedem, El ne-a văzut, 
pentru ca noi să iubim, El ne-a iubit. 
Fericitul Augustin -  www.doxologia.ro 

    Iisus îl laudă şi îl aprobă pe omul care 
spune: Poate ceva bun să iasă din 

Nazaret? Şi totuşi n-ar fi trebuit mai 

degrabă să găsească greşeală în el? Sigur 

că nu. 
     Căci cuvintele nu sunt ale unui 

necredincios sau ale unuia care merită 

ruşine, ci laudă. Cum poţi spune aceasta? 
Pentru că Natanael a luat în 

considerare scrierile profeţilor mai 

mult decât Filip. Căci el a auzit din 
Scripturi că Hristos trebuie să vină din 

Betleem, din satul din care a fost David. 

Credinţa era răspândită printre iudei, şi 

profetul a proclamat-o din vechime (Mt. 
2, 6; Mih. 5, 2)… Şi atunci, când a auzit 

că Iisus este din Nazaret, el era neliniştit 

şi îndoielnic, văzând că mărturia lui 

Filip era în discordanţă cu predicţia 

proorocului.         Sf.Ioan Gură de Aur   
                                www.doxologia.ro 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Programul săptămânii  21 martie –  28 martie 2021 

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

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli –  Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri      8 – 11 - Liturghia Darurilor şi sfinţirea mică a apei –  Pr.Ticu 

 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Bunei Vestiri 

Joi     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Buna Vestire ) –  Pr.Ticu   

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

     10 - 12 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Slujba Acatistului –  Pr.Ticu   

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a II-a din Post - Pr.Dragoş 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Vindecarea slăbănogului ) - Pr.Dragoş   

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

        Duminică, 21 martie – Duminica Ortodoxiei; 

                 Joi, 25 martie – Buna Vestire; 

                        Vineri, 26 martie – Sf.Mc.Montanus preotul şi soţia sa, Maxima. 

                                   Sâmbătă, 27 martie – Sf.Mc.Matrona din Tesalonic. 

 
În cea de-a doua săptămână a Postului Mare, slujirile liturgice specifice perioadei prepascale se reiau, începând de luni, însă 

fără Canonul Sf.Andrei Criteanul. De asemenea, postul este mai puțin aspru, adoptându-se regulile obișnuite de înfrânare. 

Cea de-a doua săptămână din Postul Mare este un îndemn stăruitor pentru a nu slăbi în râvnă, în rugăciune și iubire. În acest 

sens, Sf.Nicolae Velimirovici îi sfătuiește pe credincioși să păzească inimile lor cu pavăza credinţei și a rugăciunii: „Dacă în 

cea dintâi săptămână a Postului Mare ţi-ai întărit convingerea că inima ta este a Dumnezeului și Tatălui tău; dacă te-ai hotărât 

cu tărie să I-o dai Lui, atunci în a doua săptămână învaţă să îţi păzeşti inima. Deprinde-te cu lupta 

vitejească pentru neîntinarea şi curăţia inimii tale, pentru a putea întoarce acest dar Celui ce ţi-a dăruit toate. Luminează-ţi 

inima cu credinţa, întăreşte-o cu nădejdea, încălzeşte-o cu dragostea, cădeşte-o cu rugăciunea, curăţ-o cu lacrimile, hrăneşte-

o cu Sângele Domnului şi o înalță spre cer precum o candelă aprinsă”. 

Acest îndemn se aplică, în egală măsură, tuturor celorlalte săptămâni ale Postului Paștilor, cea de-a doua săptămână fiind doar 

modelul lor în plan liturgic și imnografic. În ceea ce privește specificul imnografic, în această săptămână, cântările de la Vecernie 

şi Utrenie tratează mai cu seamă tema postului trupesc și duhovnicesc și a binefacerilor acestuia pe când, în săptămânile 

următoare, în cadrul acelorași slujbe, vor fi aduse în atenție auxiliarele necesare acestor fapte trupeşti: străpungerea 

inimii, smerenia, pocăința etc. 

Sâmbăta celei de-a doua săptămâni a Postului Mare este consacrată pomenirii generale a celor adormiți,dar mai profundă 

prin faptul că cerem, în rugăciuni, ajutorul și mijlocirea mucenicilor și a sfinților pentru a parcurge, așa cum se cuvine, toate 

celelalte zile ale Postului Mare. 

În această săptămână, miercuri şi vineri, se oficiază Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Sâmbătă va fi 

săvârșită Liturghia Sf.Ioan Gură de Aur, iar Duminică – Liturghia Sf.Vasile cel Mare.                                  https://doxologia.ro/ 

 

 Cui și de ce i se poate permite să postească mai puțin în Postul Paștilor?                https://doxologia.ro/ 

Biserica ne învață că trupul trebuie îngrijit prin anumite restricții alimentare și prin post și, de aceea, respectarea celor 

patru posturi de peste an este o datorie a fiecărui creștin. Spre exemplu, canonul 56 al Sinodului Trulan (692) interzicea, sub 

pedeapsa caterisirii şi excomunicării, consumarea de hrană provenită de la animale în timpul Postului Mare, condamnând 

în acest fel obiceiul armenilor şi al catolicilor de a mânca lapte, ouă şi brânză în sâmbetele şi duminicile acestui post. 

Însă, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că, vechile canoane ale Bisericii, referitoare la durata, asprimea și obligativitatea 

posturilor au fost formulate pentru credincioșii care trăiau în vremurile respective și în condiții de viață diferite de cele de astăzi.      

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ținând cont de aceste principii, în ședința de lucru din ziua de 27 februarie 

1956, a hotărât câteva derogări sau pogorăminte cu privire la regula respectării posturilor în vremurile de astăzi. Cele referitoare la 

Postul Paştelui sunt următoarele:  

Copiii care nu au împlinit vârsta de 7 ani să fie dezlegaţi de pravila postului, putând să mănânce orice fel de alimente în 

tot timpul anului şi, deci, şi în Postul Paştelui. 

Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, credincioşii de orice vârstă care sunt în neputinţe, slăbiciuni şi suferinţe 

trupeşti și au un regim alimentar special, precum şi femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să postească 

miercurile  şi  vinerile de peste  an, precum și prima şi ultima săptămână din Postul Mare. Pentru celelalte zile ale Postului 

Mare ei sunt dezlegaţi să consume peşte, icre, ouă, lapte şi brânză. 

Această hotărâre a Sfântului Sinod este pe deplin îndreptăţită, având în vedere că postul nu urmărește șubrezirea trupului, 

ci este un mijloc de îngrijire a lui prin anumite restricții alimentare, pentru curățarea de patimi. De aceea, important este ca 

fiecare creștin să apeleze la duhovnic, iar duhovnicul să aibă înţelegerea necesară pentru a acorda dezlegare de la regula postului 

și în alte cazuri decât cele menționate mai sus, atunci când este nevoie, urmărind zidirea sufletească a tuturor credincioşilor şi, în 

același timp, înlăturarea suferinţei trupești. 

 

 


