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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) 

Aceasta este o duminică dificilă pentru că ne aduce aminte de unde plecăm, de alungarea din Rai. Suntem chemați să nu 

fim ca Adam și Eva, dar până la urmă să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Cel care pe Adam și Eva chemându-i 
la Sine, iar aceștia goi fiind, rușinându-se, promite și ridicarea păcatului din mijlocul lor și redăruirea dimensiunii 

nemuritoare întru care postim, întru care viem, întru care înviem. De aceea, îmi îngădui să vă spun: postiți cu zâmbetul! 

Postiți cu dragoste! Postiți cu bucurie! Nu suntem niște „looseri” de Dumnezeu, ci suntem cei care primindu-L pe Hristos de 

partea noastră, știm că postim de dragul Lui și pentru împlinirea în El. 
Săptămâna aceasta ne va chema la o frumoasă deschidere de inimă, la o întâlnire cu canoane, cu rugăciuni, cu cântări 

speciale, mai cu seamă cu efortul acesta de a ține bine închis eșantionul de consumism pe care îl avem fiecare dintre noi în 

casă – frigiderul. Nu e vorba doar să nu mâncăm, ci e vorba și să nu ne lăsăm mâncați de ură, de răutate, de neatenție, de lipsă 
de dragoste în raport cu oamenii. Poate că vom posti mai cu înțelepciune dacă ne aducem aminte în ce vremuri trăim, cât de 

grea este de înfruntat această perioadă, cât de dificil ne este să rămânem oameni când ceilalți ne cer să fim ne-oameni. 

Vă rog să vă concentrați pe icoane, nu pe ecrane de televiziune. Să vă concentrați pe cuvinte, nu pe vorbărie. Pe 

rugăciune, nu pe bârfă, nu pe ură, nu pe minciună, nu pe delațiune duhovnicească. Să vă concentrați pe ce ne-a dat Hristos 
mai de preț: așteptarea Învierii. Postim pentru că așteptăm să ne întâlnim cu Domnul Cel înviat. Nu postim ca niște oameni 

înfrânți. Nu postim, dacă vreți, cu brațele coborâte a umilință și a înfrângere, ci postim ca niște oameni curajoși, ca niște 

oameni care știm că Îl avem de partea noastră pe Domnul Hristos. În lume știm că sunt ispite, ca și în viețile noastre, dar 
Dumnezeu ne vrea îndrăzneți în postire. 

Sfânta cântare a Triodului ne îndeamnă să intrăm în stadionul virtuților, în această încercare de a ne exercita și de a ne 

exersa în virtuțile care ne țin vii. De aceea îi frumoasă perioada aceasta a postului. E ca o sală de sport – mi-ar fi plăcut să o 
spun eu, dar a spus-o Sfântul Ambrozie cu sute de ani înainte – o palestră spirituală, o sală în care învățăm să ne dezvoltăm 

conștiința, lucrarea și virtuțile de care avem nevoie ca văzându-l pe Domnul Hristos să nu-L confundăm. Și, mai cu seamă, să 

nu confundăm alți dumnezei ce se prezintă atât de minunat înaintea noastră cu Dumnezeul nostru Cel viu. 

În taina aceasta a deschiderii postului trăim, de fapt, și măsura duhovniciei pe care fiecare dintre noi am asumat-o. E 
înțelept Dumnezeu. Nu ne-a chemat dintr-o dată să urcăm pe o pantă abruptă, ci de fiecare dată ne face câte o oprire, ne face 

câte o stație în care să ne oprim, să ne tragem sufletul și să mergem cu discernământ mai departe. De fapt, ce ne cere cu 

adevărat postirea este să ne recăpătăm discernământul, discreția, bunul simț de a fi creștini ortodocși.  
Mă rog la Dumnezeu să fim sănătoși toți și să putem să ducem cu frumusețe provocarea aceasta a postului la îndeplinire. E 

o provocare să dobândim virtuți, să lucrăm cu ele. Să punem mâna pe Scriptură și să citim. Să nu ne temem să ne rugăm. Să 

ținem Psaltirea aproape de sufletul nostru și măcar de un verset din acelea să ne agățăm. „Miluiește-mă, Dumnezeule, după 

mare mila Ta” (Psalmul 50, 1). Să înțelegem că singura certitudine care ține lumea este mila lui Dumnezeu și din ea ne 
hrănim toți. Țineți minte că la Facere se spune: „a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi” (Facerea 1, 5). Așa va fi în fiecare 

zi din postul acesta, care e o cincizecime de zile în care ne sporim iubirea. Să mergem! Ierusalimul se vede de departe. 

Părintele Constantin Necula - https://doxologia.ro/ 

Nimic nu ne face mai asemănători cu Dumnezeu decât ușurința de a ierta pe cei păcătoși și făcători de rele. Căci 

Dumnezeu a făcut să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni (Mt. 5, 45). Din același motiv, din nou, în fiecare 

cerere, Iisus ne poruncește să ne rugăm într-un cuget, spunând Tatăl nostru și precum în cer, așa și pe pământ și pâinea 

noastră cea de toate zile dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre  și nu ne duce în ispită și ne izbăvește. În tot locul ne 
învață să folosim acest plural ca să nu rămânem cu ranchiună față de aproapele nostru. 

De ce mustrare trebuie să aibă parte cei care, după toate acestea învățate, totuși nu iartă, ba mai cer și răzbunarea lui 

Dumnezeu peste dușmanii lor? Făcând aceasta, încalcă pe deplin porunca. Dar, între timp, Hristos caută în toate felurile să 

stingă certurile dintre oameni. Din moment ce dragostea este rădăcina a tot binele, îndepărtând de la toți certurile, ne aduce 

împreună și ne unește unul cu celălalt. Căci nu este nimeni, nici măcar unul, fie tată, mamă sau prieten care să ne iubească la 

fel de mult precum Dumnezeu, care ne-a creat. De ce a ales pluralul ”noastre” și nu singularul ”mele”? Când iertăm, suntem 
mai asemănători cu Dumnezeu decât în orice alt moment. A ierta înseamnă a fi ca Dumnezeu. Iertarea Sa pentru noi este la 

plural, este a întregii omeniri. Astfel, trebuie să iertăm pe toți cei care ne-au greșit, precum și noi am fost iertați de toate 

greșelile noastre.                                                                                             Sf.Ioan Gură de Aur -  https://doxologia.ro/ 
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                                                      Programul săptămânii  6 martie  –  13 martie  2022 

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

Luni 17 - 18 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi  Pavecerniţa mare 

Marţi 17 - 18 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi  Pavecerniţa mare 

Miercuri 8 - 11 - Utrenia şi Liturghia Darurilor (Sf.40 Mucenici) –  Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi  Pavecerniţa mare 

Joi 17 - 18 - Canonul Sf.Andrei Criteanul şi  Pavecerniţa mare 

Vineri 8 - 12 - Liturghia Darurilor şi Taina Sf.MASLU 

 17 - 18 - Acatistul Sf.Simeon Noul Teolog – Pr.Dragoş 

Sâmbătă 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi –  Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Vecernia duminicii I din Post – Pr.Mugurel 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Duminica Ortodoxiei) – Pr.Mugurel 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Mugurel 

                         Miercuri, 9 martie – Sf. 40 de Mucenici din Sevastia; 

                                                             Sâmbătă, 12 martie – Sf.Ier.Grigorie Dialogul; Sf.Cuv.Simeon Noul Teolog; 

      

                                  

                                                  

              

ANUNŢ cu INVITAŢIE – Începând cu ziua de duminică, 20 martie 2022, 

se va începe săvârşirea Sf.Maslu de obşte în perioada Postului Mare după următorul program: 
 

- Duminica a II-a din Post (20 martie 2022) – ora 17.00 – parohia Mărţişor; 
- Vineri (25 martie 2022 – Bunavestire) – parohia Sf.Evanghelist Ioan (Paroh Pr.Ioan Armaşi); 

- Duminica a III-a din Post (27 martie 2022) – ora 17.00 – parohia Sf.Haralambie Bellu (Paroh Pr.Gheorghe Dogaru); 

- Duminica a IV-a din Post (3 aprilie 2022) – ora 17.00 – parohia Sf.Cuv.Parascheva (Paroh Pr.Ioan Roşu); 
- Duminica a V-a din Post (10 aprilie 2022) – ora 17.00 – parohia Înălţarea Domnului (Paroh Pr.Florin Voineag). 

 

 
 

             ÎNCEPE CĂLĂTORIA POSTULUI MARE!          Extras din “Postul cel Mare“, pr. Alexander Schmemann 

La începutul Postului, ca un “debut” al acestuia, ca un “acordaj” înainte de “armonia” deplină, găsim Marele Canon de 

pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. Împărțit în patru părți, este citit la Pavecerniţa cea Mare, 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, căință și nădejde. Cu o măiestrie unică, Sfântul 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. Astfel, patru seri, cele două cântări ale Canonului îmi amintesc iară și 

iară istoria duhovnicească a lumii, care este și istoria mea. Mă “ispitește” cu întâmplările și faptele hotărâtoare ale trecutului a 
căror semnificație și putere sunt oricum veșnice, pentru că fiecare suflet omenesc – unic și de neînlocuit – se mișcă către aceeași 

dramă, se află față în față cu aceleași dileme fundamentale, descoperă aceeași ultima realitate. 

Mediul cultural în care trăim și care modelează concepția noastră asupra lumii, exclude în fapt noțiunea de păcat. Din acest 
motiv, chiar și atunci când își mărturisește păcatele, omul “modern” nu mai face pocăință. În niciun caz nu putem vorbi aici 

despre pocăință ca despre cutremurarea omului care, văzând în sine “imaginea slavei celei de negrăit“, realizează că a 

pângărit-o, a trădat-o și a alungat-o din viața sa; pocăința, ca părere de rău, vine din adâncimea cea mai profundă a 
conștiinței omenești; ca dorința de reîntoarcere, ca încredințare în iubirea și milostivirea lui Dumnezeu. Din acest motiv, nu 

este îndeajuns să spui “Am păcătuit“. Această mărturisire capătă sens și devine lucrătoare numai dacă păcatul este înțeles și trăit 

în toată adâncimea și tristețea sa. Rolul și scopul Canonului este să ne descopere păcatul și, astfel, să ne conducă spre pocăință. 
Înțelegem că, înainte de toate, păcatul este respingerea vieții ca ofrandă sau jertfă adusă lui Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, păcatul 

este respingerea sensului divin al vieții, deci acel păcat este, la originile sale, deviația iubirii noastre de la țelul sau final. 

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 pocăință. 

 

 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.  

 

Iar duhul curăției, al gândului 
smerit, al răbdării și al dragostei, 
dăruiește-l mie, slugii Tale.  

 

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.  

Pentru că este incompatibilă Liturghia cu ajunarea, în Postul Mare nu se săvârșește  Sfânta Liturghie în zilele de Luni 

până Vineri, cu o singură excepție – la sărbătoarea Bunei Vestiri.  Sfânta Liturghie  și-a păstrat întotdeauna caracterul său 

sărbătoresc și luminos. Ea este, întâi de toate, taina venirii și prezenței lui Hristos printre apostolii Săi și, prin urmare, ea este – 
într-un sens foarte real – sărbătoarea Învierii Sale. La Sf.Liturghie este aceeași venire și prezență, aceeași bucurie și ardere 

a inimii, aceeași cunoaștere a faptului că Domnul Cel Înviat S-a făcut cunoscut pe Sine la “frângerea pâinii“. Și atât de 

mare este această bucurie încât Biserica primară consideră ziua Sfintei Euharistii nu ca pe o zi obișnuită ci ca Ziua Domnului. 
Atunci, se pune întrebarea: de ce se administrează Sf.Împărtășanie în zilele de post la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite? 

Pentru că, în călătoria Postului avem nevoie de ajutor și sprijin, putere și mângâiere, pentru că “Stapânitorul acestei 

lumi” încă nu a renunțat la luptă; iar în această luptă principalul nostru ajutor este tocmai Trupul și Sângele lui Hristos, acea 
“hrană esențială” care ne ține vii. Avem nevoie de Împărtășirea cu darurile mai înainte sfințite specifice Postului Mare, adică 

Darurile sfințite la Liturghia din Duminica trecută și păstrate pe masa altarului pentru împărtăşirea din zilele de Miercuri și Vineri. 

 


