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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) 

Prima Duminică din Postul Mare este sărbătoarea biruinţei dreptei credinţe asupra ereziilor. Ea marchează nu numai 

biruinţa asupra iconoclaştilor care se împotriveau venerării sfintelor icoane şi Sfintei Cruci, ci şi cristalizarea în formă 

definitiva a învăţăturii ortodoxe şi respingerea clară a tuturor ereziilor trinitare şi hristologice care au frământat 

Biserica primelor opt veacuri creştine. 
Imaginându-ne postul ca un urcuş al nostru spre înviere, prima treapta a acestuia este dreapta credinţă. Sărbătorim 

astfel credinţa curată în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, revelată nouă de Dumnezeu, păstrată de Sfânta Biserică şi 

însuşită de fiecare creştin cu inima şi mintea curăţite prin nevoinţă şi prin harul dumnezeiesc. Pe calea Postului Mare spre 
Praznicul Învierii, primul popas duhovnicesc este sărbătoarea dreptei credinţe, pentru că numai credinţa ne poate da 

puterea de a merge mai departe şi de a nădăjdui în dobândirea desăvârşirii. 

Dacă revedem parcursul liturgic al acestei prime săptămâni de post, observăm că prima paremie din Cartea Facerii citită 

luni seara la vecernie vorbeşte despre primele trei zile ale creaţiei lumii, în prima zi a Creaţiei, Dumnezeu spune: „Să fie 
lumină!”. Paremia se opreşte însă la ziua a treia, înainte de crearea luminătorilor, făcuţi de Dumnezeu abia în ziua a patra. 

Aşadar, lumina primelor trei zile ale Creaţiei şi cea cu care începe Sfântul şi Marele Post este alta decât cea a soarelui, 

este lumina Feţei lui Dumnezeu care se revarsă peste lume. Iată deci că Postul stă sub semnul luminii. 
Prima duminică a Postului este o sărbătorire a acestei lumini, pentru că icoana este mărturia arătării lui Dumnezeu în 

Chipul Său, Iisus Hristos Cel întrupat. Fondul de aur al icoanei reprezintă lumina pe care Dumnezeu o revarsă în lume 

prin Fiul Său făcut om, iar sfinţii pictaţi în icoană sunt oameni transfiguraţi de aceasta lumină. Străbătând veşmintele şi 
înconjurând ca o aureolă chipurile sfinţilor, această lumină pune în evidenţă chipul dumnezeiesc întipărit în ei. Icoana îl 

înfăţişează astfel pe omul curăţit, în firea sa restaurată, ajuns la asemănarea cu Dumnezeu.  

Teologul Paul Evdokimov scria: „Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să-I contemple Faţa în orice faţă omenească. 

Rugăciunea desăvârşită caută prezenţa lui Hristos şi o recunoaşte în fiecare fiinţă umană. Unica imagine a lui Hristos este 
icoana, dar ele sunt nenumărate, ceea ce vrea să spună că orice faţă omenească este şi o icoană a lui Hristos. Atitudinea 

rugătoare o descoperă”. Omul este, aşadar, o icoană. Este motivul pentru care diaconul sau preotul cădeşte atât icoanele, 

cât şi pe credincioşii aflaţi în biserică. Omul poate face ca acest chip sfânt dăruit de Dumnezeu să fie desfigurat de păcat 

sau, dimpotrivă, strălucitor până la asemănarea cu El. 

Privind cu atenţie modul de reprezentare a sfinţilor din icoanele ortodoxe, observăm că aceştia sunt subţiaţi, alungiţi parcă 

într-o întindere permanentă spre Dumnezeu şi încercând să facă tot mai mult loc luminii, pentru ca aceasta să strălucească 

prin ei. Atitudinea lor se prelungeşte în viaţa noastră sub forma postului. Prin post, trupul şi sufletul nostru se curăţesc de 

păcate şi patimi, firea se „subţiază”, se spiritualizează şi se limpezeşte, pentru ca lumina lui Dumnezeu să poată 

străbate şi viaţa noastră. Iată că, pe lângă faptul că este un mijloc de purificare şi spiritualizare, postul înseamnă iluminare. 

Gândindu-ne că Postul Mare este numit şi Postul Paştilor, vedem că la ambele capete ale acestui post se află lumina: la 

început lumina pe care Dumnezeu a revărsat-o peste lume, la sfârşit lumina care izvorăşte din mormânt. Între aceste 

două repere postul apare ca un drum al nostru prin lumină, pe parcursul căruia viaţa noastră se curăţeşte, se transfigurează şi 

se umple de strălucire, pentru ca şi noi, asemenea sfinţilor din icoane, să ne putem îmbrăca în lumina Învierii lui Hristos. 
Aşa cum soarele a fost creat după trei zile, în acelaşi fel Hristos răsare din mormânt după trei zile, pentru a fi noul soare al 

lumii, care, împreuna cu El, iese din întunericul morţii. Învierea descoperă sensul lumii, care nu se mai îndreaptă spre 

moarte, ci spre transfigurare, pentru a se împlini în lumina care va cuprinde „şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt”. în 

aşteptarea acestei preschimbări, postul este starea noastră de normalitate: înfrânare de la rău, fapte bune, asceză, trezvie, dar 
mai ales rugăciune curată şi neobosită, prin care inima noastră devine sensibilă la manifestarea luminii lui Dumnezeu. 

Sărbătoarea de astăzi este pentru noi prilejul de a ne reîmprospăta credinţa printr-o sărbătoare a biruinţei ei asupra tuturor 

rătăcirilor şi a ne întări cu nădejdea că Dumnezeu va păstra în noi chipul Său preasfânt. Să păzim cu dragoste de Dumnezeu 
rânduiala Sfântului şi Marelui Post, căutând prin fapte bune să cinstim chipul lui Dumnezeu în aproapele nostru şi rugându-

ne: „Pune Doamne Bisericii Tale întărire, ca să petreacă în veacul veacului, neclintită de valul eresurilor” (Condacul I, 

Cântarea a 5-a din Canonul Utreniei Duminicii Ortodoxiei). 
Sursă text: Ambrozie Sinaitul -  https://doxologia.ro 
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                                                      Programul săptămânii  13  martie  –  20 martie  2022 

 Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Duminica 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 

Joi   

Vineri 8 - 12 - Liturghia Darurilor şi Taina Sf.MASLU – Pr.Ticu 

 17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe –  Pr.Ticu 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a II-a din Post – Pr.Marian 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( a Sf.Grigorie Palama) – Pr.Marian 

 17 - 19 - Taina SF.MASLU de obşte cu preoţi invitaţi (biserica Mărţişor) 

                                          Luni, 14 martie – Sf.Benedict de Nursia;     

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

                                          Vineri, 18 martie – Sf.Ier.Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; 

      

                                  

                                                  

              

INVITAŢIE – Vă invităm să participaţi, duminică, 20 martie 2022, ora 17.00, la  Sf.Maslu de obşte de la parohia Mărţişor 

Vor participa preoţi de la parohiile vecine: Sf.Haralambie Bellu (Paroh Pr.Gheorghe Dogaru), Înălţarea Domnului 

(Paroh Pr.Florin Voineag), Sf.Cuv.Parascheva (Paroh Pr.Ioan Roşu). 
 

 

 

      Îndrumări pentru Postul Paştelui: 
 - Spovedania să se facă cel puţin în ziua anterioară împărtăşirii, pentru a avea timp pentru citirea rugăciunilor dinaintea 

împărtăşirii şi a împlinirii canonului recomandat de duhovnic;  

- Impărtăşirea să se facă în cadrul Sf.Liturghii, iar nu după încheierea acesteia;   
Liturghiile din Postul Mare: Miercurea şi Vinerea (a Darurilor), Sâmbăta şi Duminica (a Sf.Ioan / Sf.Vasile); 

 - În Vinerea Mare nu se împărtăşeşte ( nu se săvârşeşte Sf.Liturghie şi se ajunează – “Vinerea seacă”);  

- În Sâmbăta Mare nu se mai spovedeşte (vremea de pocăinţă s-a încheiat);  
- Can. 80 al sinodului Trulan şi Can. 11 al sinodului din Sardica: Cine lipseşte trei duminici consecutiv de la Liturghie, iese din 

comuniunea liturgică, adică nu are dreptul să se împărtăşească; 

- Dezlegarea sărindarelor se face în sâmbăta lui Lazăr, nu în Joia Mare (când s-a instituit Sf.Împărtăşanie). 

 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.  

În icoana Sa, Hristos nu este reprezentat în omenitatea Sa, așa cum era ea văzută de cei necredincioși, ci în omenitatea 

Sa slăvită, îndumnezeită prin unirea cu natură dumnezeiască, pe care Sfântul Duh o descoperă celor credincioși și pe care 

Apostolii, înainte de luminarea lor la Rusalii, au putut-o zări pentru o clipă în vremea Schimbării Sale la Față. 
Tot astfel, sfinții nu sunt reprezentați în felul în care i-am vedea într-o fotografie sau cum se arată în mod obișnuit 

privirii, ci în umanitatea lor curățită, preschimbată, luminată și indumnezeită de har, așa cum îi vede privirea duhovniceasca a 

celui credincios. Chipul și trupul sfinților din icoane nu poartă, așadar, nici urmă de semn al firii celei căzute, în care să se 
vadă păcat și patimi, simțire supusă desfătării, nici un semn de stricăciune, nimic din povara și îngroșarea trupului de lut; 

dimpotrivă, sunt înzestrate cu însușiri care arată transfigurarea săvârșită în ele de energiile dumnezeiești și de prezența 

harului; prefigurează trupurile slăvite ale drepților la învierea cea de obște. Trăsăturile fetei și îndeosebi privirea vădesc 
înstrăinarea lor de lumea aceasta, pacea cerească sălășluită în ei, înfrânarea, fecioria, curatia, smerenia și dragostea lor. Nu-i 

vedem zâmbind, căci bucuria lor e toată înăuntru; pe chipul lor se vede mai întâi de toate smerenia, căința, luarea-aminte la 

Dumnezeu și mila de oameni. Statura hieratică îi arată viind în afară timpului acestei lumi, în veșnicie. Lumea înfățișată în 
icoană este fără îndoială surprinzătoare, la o prima privire, pentru ochiul profan. Dar icoana are tocmai rostul de a-l ajuta să-și 

depășească mărginirea de acum și de a-l conduce, încet-încet, la vederea celor încă nevăzute.                        Jean-Claude Larchet 

                                      Luni, 14 martie – Sf.Benedict de Nursia s-a născut în anul 480, într-o provincie din Italia și a trecut la 
                                  cele veșnice în ziua de 14 martie 543, în Mănăstirea Monte Casino, la vârsta de 63 de ani. Este socotit  

                                  părintele vieții de obște din Apus și "patriarhul călugărilor" din Occident. 

                                       Sfântul Cuvios Benedict de Nursia este considerat ocrotitorul școlarilor, al învățătorilor, al minerilor, 

a                             fierarilor și al muribunzilor, fiind chemat ca ajutor în boli dureroase. A întemeiat douăsprezece mănăstiri, 

în care a așezat câte doisprezece monahi în fiecare.  A întemeiat rânduiala monahală a benedictinilor, ordin care există și 

astăzi în Biserica Romano-Catolică. El a reorganizat monahismul apusean cenobitic și a compus reguli monahale, inspirat 

fiind de scrierile Sf.Vasile cel Mare, ale Fericitului Augustin și ale Sf.Ioan Casian. Viața Sfântului Benedict a fost scrisă de 

Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul).                                                                                                           www.crestinortodox.ro/ 

 

Joi, 17 martie - Biserica Sfântul Alexie de pe str.Calea Şerban Vodă 123, a fost construită la început din lemn ( alături de 

actuala biserică) şi avea hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Anul acestei prime construcţii este necunoscut. Aceasta a 
rezistat vremurilor până în anul 1799, când a fost construită din cărămidă de către Jupân Arnăutu şi soţia sa, Maria. 

Afectată grav de cutremure, se reclădeşte în anul 1897 la 29 iulie, în zilele Mitropolitului Primat al României Iosif 

Gheorghian, ale M.S. Carol I şi ale reginei Elisabeta.                                                            https://www.bisericasfalexie.ro/ 
 


