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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 treaptă 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. 

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, împreună 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, Episcop Vicar Patriarhal - https://doxologia.ro  



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  17 martie  –  24 martie  2019 

Duminică         17  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica Ortodoxiei) – Pr.Ticu 

Duminică         17  martie         17 – 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Ioan Evanghelistul  (Bd.Emil Racoviţă) 

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

Marți              19  martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         20  martie           8 - 11 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                   21  martie   

Vineri              22  martie          8 – 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Taina Sf.MASLU 

Vineri              22  martie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă          23  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă          23 martie 17– 18 - Vecernia Duminicii a II-a din Post (a Sf.Grigorie Palama) – Pr.Dragoş 

Duminică         24  martie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Dragoş 

Duminică         24  martie         16 – 17 - Acatistul BUNEI – VESTIRI  - Pr.Dragoş 

Duminică         24  martie 17– 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia MĂRŢIŞOR 

 

          Duminică, 17 martie – Sf.Cuv.Alexie, omul lui Dumnezeu. 

                             Luni, 18 martie  -  Sf.Chiril, Arhiep.Ierusalimului ; 

                                             Miercuri, 20 martie  – Sf.Cuv.Mucenici ucişi în mănăstirea Sf.Sava cel Sfinţit; 

 
                   Despre Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite 

 Sfinţii Părinţi - în cadrul Sinodului de la Laodiceea (364-383) - au hotărât, prin Canoanele 49 şi 51, ca în Postul 

Sfintelor Paşti, în fiecare săptămână, de luni până vineri, să nu se mai săvârşească Sfânta Liturghie. Astfel, de luni până 

vineri urma să nu se mai săvârşească Sfânta Liturghie, ci doar cele şapte Laude, aceste zile devenind astfel zile aliturgice. 

Hotărârile Sinodului amintit se întemeiau pe o veche tradiţie a Bisericii. Papa Inocenţiu I (401-417) scria că, după o 

tradiţie apostolică, Sfânta Liturghie nu trebuia să se săvârşească in ultimele două zile din Săptămâna Patimilor, adică în 

zilele de vineri şi sâmbătă. Mulţi creştini însă, din evlavie, doreau să se împărtăşească şi în alte zile decât sâmbăta şi 

duminica, în special miercurea şi vinerea, după cum se obişnuia în Asia Mică în timpul Sfântului Vasile cel Mare. Aşa se face 

că în unele biserici s-a format obiceiul de a se păstra o parte din Darurile sfinţite în cadrul Sfintei Liturghii săvârşite 

sâmbăta sau duminica pentru împărtăşirea credincioşilor în celelalte zile de post, respectând astfel, pe de o parte, hotărârile 

Sinodului de la Laodiceea şi, pe de altă parte, rigurozitatea postului în zilele de miercuri şi vineri. Pentru ca ajunarea aspră 

din aceste zile să nu fie întreruptă, împărtăşirea avea loc seara, imediat după slujba Vecerniei.      

 Dacă, la început, ritualul împărtăşirii în zilele aliturgice era foarte simplu, acesta s-a dezvoltat treptat, dobândind  o 

solemnitate din ce în ce mai accentuată, slujba Vecerniei fiind unită cu anumite părţi din rânduiala Sfintei Liturghii. Această 

nouă slujbă a primit numele de „Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite”, întrucât avea loc împărtăşirea credincioşilor, 

deşi în cadrul ei nu se aducea jertfa cea fără de sânge. Pe scurt, am putea spune că este o Liturghie căreia îi lipseşte 

anaforaua sau rugăciunea pentru sfinţirea Darurilor. 

Tradiţia bisericească o atribuie fie Sfântului Iacov, ruda Domnului şi primul episcop al Ierusalimului, fie Sfântului 

Petru, Sfântului Marcu, Sfântului Atanasie cel Mare sau Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Epifanie de Salamina, 

Sfântului Gherman I, patriarhul Constantinopolului (secolul al VIII-lea). Tradiţia siriană consideră că ea a fost alcătuită de 

patriarhul Sever al Antiohiei (511-518), iar cea apuseană o atribuie Sfântului Ioan Damaschin. 

INVITAŢIE : Parohia “Mărţişor” vă invită, duminică, 24 martie 2019, orele 17.00 la Sf.Maslu de obște.  
 

Cum a apărut Postul Paștelui?   Postul Paștelui așa cum îl cunoaștem noi are o foarte mare legătură cu Taina 

Botezului. Afundarea baptismală, după cum ne învață Sf. Pavel, semnifică faptul că noi suntem “sădiţi” sau uniți cu 

Hristos în moartea și îngroparea Sa și, prin aceasta, suntem uniți cu El și în Învierea Sa (Rom.6, 3-5). Din acest motiv, în 

timpul primelor secole ale bisericii, momentul principal al anului ales pentru oficierea botezului era noaptea de Paști, când 

Biserica comemora îngroparea și învierea Mântuitorului.  

 Botezul nu era, ca în zilele noastre, o ocazie familială, ci un eveniment public, la care participa întreagă comunitate. În 

multe locuri, în timpul secolului al IV-lea, catehumenii- cei ce erau învățați pentru a primi botezul-parcurgeau în cele 40 de zile 

premergătoare inițierii lor de Paști, o perioadă de pregătire, cu post aspru, privegheri și rugăciune, lepădări și slujbe 

zilnice. Instruirea lor pre-baptismală începea, de cele mai multe ori, cu luni sau chiar cu ani înainte, dar acum , în saptamnile 

finale, totul era recapitulat și reaccentuat. În Ierusalimul secolului IV, catehumenii, în timpul acestor 40 de zile, mergeau la 

biserică zilnic timp de aproape trei ore. Câți dintre candidații la botez din ziua de azi ar acceptă o astfel de disciplină riguroasă?  

În primele secole ale Bisericii, într-o măsură ce depășește cu mult imaginația multora dintre noi, exista o conștiință trează 

a solidarității în întreaga comunitate creștină. Credincioșii simțeau, nu teoretic, ci real, că fiecare reprezenta un membru al 

singurului trup, și că bucuriile și necazurile unuia erau bucuriile și necazurile tuturor…In acest mod, întreaga adunare 

ajungea să participe tot mai mult la cele 40 de zile de post, priveghere, rugăciune și învățare pe care le parcurgeau 

catehumenii. Cele 40 de zile dinaintea Patelui au devenit, an de an, un eveniment decisiv din experiență personală a fiecărui 

creștin, un eveniment împărtășit, o perioadă de învățare spirituală pentru întreagă comunitate, că întreg.  

 Astfel s-a întâmplat ca postul care dura inițial o săptămână și era premergător Paștelui- ținut de mulți creștini în timpul 

secolelor ÎI și III- s-a transformat în secolul IV și în cele ce i-au urmat, în ținerea Postului Paștelui timp de 40 de zile, așa 

după cum îl cunoaștem și azi. Prin urmare Postul Paștelui are o orientare fundamental baptismală, pe care o trecem adesea cu 

vederea și pe care trebuie să o redobândim.  Postul Paștelui este o ocazie anuală de a reflecta încă odată asupra caracterului 

central al botezului și experiența noastră creștină, și o chemare adresată fiecăruia dintre noi, de a reînnoi promisiunile făcute 

la botez.   În cele Mari 40 de Zile trebuie să ne amintim nouă înșine de adevărul afirmat de Vladimir Lossky: “Harul Botezului, 

prezența Duhului Sfânt în noi este baza întregii vieți crestine”.                                                 Mitropolitul Kallistos Ware 

 




