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Adevărata postire urmărește 

despătimirea 
——  •  —— 

 

Duminica Izgonirii lui Adam din 

Rai (a Lăsatului sec de 

brânză) Matei 6, 14-21 
 

Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta 

oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl 

vostru Cel ceresc; iar dacă nu veţi ierta 

oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu 

vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu 

fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă 

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 şi unde 

furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este 

comoara voastră, acolo va fi şi inima 

voastră. 

 Venirea primăverii coincide anul 

acesta cu ziua noastră de pregătire specială 

pentru a intra în Sfântul și Marele Post al 

Păresimilor. Ne aflăm, așadar, în Duminica 

Lăsatului sec de brânză, numită și a Izgonirii 

lui Adam din Rai. Începând de mâine, vom 

păși pe calea Postului, unit cu rugăciunea și 

milostenia, intensificate în această perioadă, 

pentru a întâmpina după cuviință Înfri

coșătoarele Pătimiri ale Domnului și Crucea 

dătătoare de Viață, prin Învierea lui Hristos. 

 

Urcușul duhovnicesc are la temelia 

sa smerenia, care se dobândește prin 

lepădarea de sinele egoist, strivind tentația de 

emancipare autarhică prin exercițiul 

fundamental al iertării: „De veți ierta 

oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl 

vostru Cel ceresc; iar de nu veți ierta 

oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu 

vă va ierta greșelile voastre” (Matei 6, 14-

15) – aflăm în Sfânta Evanghelie de astăzi. 

Postul Mare, menit să ne descopere lucrarea 

cea mai presus de fire a răscumpărării nea

mului omenesc, prin iertarea păcatului 

strămoșesc în urma jertfei și învierii Fiului lui 

Dumnezeu ne cheamă și pe noi să ne 

împropriem roadele ei mântuitoare. De aceea, 

această zi se mai numește și Duminica 

iertării, fiind prilej pentru adevărații creștini 

de a-și cere iertare tuturor cunoscuților, într-o 

stare de reală smerire a cugetului. 

 

Postul ne călăuzește spre rostul 

nostru final 
 

Cu inima golită, așadar, de orice 

formă de semeție a sinelui, începem a posti 

cu bucurie, după cuvântul Mântuitorului, care 

ne avertizează să nu fim triști, precum 

fățarnicii, așteptând aprecieri sau recompense 

vizibile din partea celor din jur, ci să intrăm 

în comuniune directă cu Dumnezeu, Care 

vede în ascuns și care ne va răsplăti eforturile 

spre desăvârșire. Împreună cu rugăciunea 

curată, pornită din cămara inimii, Postul ne 

arată, la rândul său, o cale spre intimitatea 

noastră cu Dumnezeu. Ajungem astfel în 

comuniune cu El dacă renunțăm, de 

bunăvoie, la atracțiile belșugului de 

mâncare, băutură și plăceri ale vieții, ghidate 

după consumul celor materiale, orientându-ne 

mintea și inima către Cer. Faptul că 
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Dumnezeu este Duh (Ioan 4, 24) nu 

înseamnă că trebuie osândită materia, ci 

condusă, cu responsabilitate, spre scopul ei 

ultim, transfigurarea. De aceea, postul nu 

trebuie înțeles ca o luptă maniheică între 

suflet și trup, ci ca o reorientare a făpturii 

spre rostul ei final, mântuirea, destinată firii 

umane în integralitatea ei. În acest sens, este 

necesar să depășim cazuistica de natură 

raționalistă privind felurile și modurile de 

postire, mai aspre sau mai ușoare, acestea 

fiind foarte ușor confundate cu dietele sau 

regimurile alimentare: postul este, în primul 

rând, un exercițiu spiritual; în plan secundar, 

se răsfrânge și asupra trupului, chemat să 

devină, prin asceză, templu al Duhului Sfânt 

(I Corinteni 6, 19).  

 

A părăsit Adam Edenul pentru nepostire 

 

Potrivit referatului biblic, Adam a 

fost izgonit din Rai pentru neascultarea 

poruncii divine, care conținea o restricție 

alimentară. Sfântul Ioan Gură de Aur 

accentuează chiar cauza căderii ca fiind o 

slăbiciune de ordin material: lăcomia 

pântecelui. Cu alte cuvinte, neînfrânarea sau 

nepostirea. Dar aceasta nu a fost singura 

cauză a păcatului originar, fiind mai degrabă 

concretizarea faptică a unor patimi 

distrugătoare de suflet, cultivate insidios prin 

ispita șarpelui: neascultarea de Creator și, cel 

mai grav, trufia de a ajunge ca Dumnezeu 

(Facere 3, 5). De aceea, adevărata postire 

urmărește despătimirea. 

 

Amintirea pierderii Edenului 

rămâne o formă nemijlocită de cultivare a 

trezviei duhovnicești în Biserica 

dreptmăritoare. În vremea noastră, mulți 

dintre oameni și-au părăsit rostul 

duhovnicesc al existenței, autoexilându-se 

într-un fals paradis concupiscent, consumist 

și hedonist. La rândul ei, comunitatea 

eclezială, departe de a împrumuta riscul unei 

enclavizări, îmbracă lumea în haina iubirii 

sale fraterne, care are drept scop izgonirea 

omului contemporan din „raiul” 

autosuficient al falsei sale emancipări 

cotidiene, ateist-indiferentiste. Fiecare 

creștin ortodox este chemat astăzi, dar și în 

zilele Postului Mare care va urma, să 

slujească în societate Liturghia 

aproapelui, adică misiunea de propovăduire a 

Evangheliei, izbăvitoare din fantasmele 

plăcerilor trecătoare și vestitoare a veșniciei 

celei fericite în împărăția iubirii divine 

desăvârșite. Suntem, la rându-ne, invitați să 

urmăm pildei Mântuitorului, care zice: Iată, 

stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul 

Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi 

cina cu el și el cu Mine (Apocalipsa 3, 20). 

Mâinile Domnului să lucreze prin fiecare 

dintre noi, care suntem chemați să batem la 

ușile sufletelor semenilor noștri, pustiite de 

nelucrare și atrofiate de materialism și 

concupiscență. Să-i ajutăm pe oameni să 

descopere fărâma divină din ființa lor – 

sufletul – și să cultive interesul pentru 

mântuirea acestuia, ieșind din capcanele 

hedoniste ale unei vieți ghidate de 

tehnologie, dar căzută din har. 

 

Acesta este, de fapt, și sensul 

cuvintelor Mântuitorului din Predica de pe 

Munte, citită în partea finală a Evangheliei 

zilei de astăzi: „Nu vă adunați comori pe 

pământ, unde molia și rugina le strică și unde 

furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori 

în cer, unde nici molia, nici rugina nu le 

strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci 

unde este comoara ta, acolo va fi și inima 

ta” (Matei, 6, 19-21).  

 

Hristos, Primăvara dulce a sufletelor 

noastre 

 

Din ce în ce mai mulți oameni se 
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orientează spre acumularea de bunuri 

materiale, uneori mult prisositoare, deși 

cunosc bine deznodământul vieții trupești: 

moartea – care-i va separa veșnic de toată 

această agonisită deșartă. „Comoara din cer”, 

despre care vorbește Domnul, este cununa 

faptelor bune, a virtuților care împodobesc 

sufletul, și în fruntea cărora stă iubirea, 

concretizată în acțiuni caritabile: faptele milei 

sufletești și trupești, criteriile evaluării 

noastre în fața Dreptului Judecător. 

 

Așa cum, privind în jurul nostru, 

vedem natura însuflețită de venirea 

primăverii, bucurându-ne de renașterea 

tuturor la o nouă viață, vom avea prilejul să 

trăim aievea, cu sufletele și trupurile noastre, 

nașterea din nou în Împărăția lui Dumnezeu. 

Paradisul cel din Eden a fost circumscris unui 

anumit timp și loc; promisiunea veșniciei 

vizează, însă, un alt Paradis, ale cărui 

coordonate se vor desluși prin înnoirea 

creației divine. La slujbele funebre, ne rugăm 

pentru cei dragi ai noștri ce au pășit peste 

pragul morții să fie așezați „la loc de odihnă, 

de lumină și de verdeață”. Sunt, așadar, trei 

elemente definitorii ale Raiului: odihna, care 

înglobează în sine pacea, echilibrul, 

statornicia; apoi lumina, care semnifică 

iubire, comuniune, beatitudine, vibrație; și, în 

sfârșit, verdeața, care indică învierea, 

noutatea, prospețimea, bucuria. În mod 

simbolic, Mărțișorul nostru tradițional ne 

indică, la rândul său, calea spre Rai: 

îngemănarea dintre jertfă (roșu) și înviere 

(alb), adusă de către Primăvara dulce a 

sufletelor noastre (așa cum este numit Hristos 

Domnul în cântarea Prohodului), pentru a 

revărsa, peste creație, vestea minunată a 

transfigurării Cerului și 

Pământului (Apocalipsa 21, 1), pentru a 

deveni unul și același Tabor al veșniciei. 

 

Sursa: ziarullumina.ro 

Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de 

înfrânare a poftelor trupului și de întărire a 

voinței, o formă de pocăință, deci mijloc de 

mântuire.  

 

Ce este postul? 
——  •  —— 

 

 Postul este înfrânarea de la toate 

mâncărurile sau, în caz de boală, numai de la 

unele, de asemenea și de la băuturi și de la 

toate cele lumești și de la toate poftele cele 

rele, pentru ca să fie milostiv Dumnezeu. Încă 

și pentru a ucide poftele trupului și a primi 

harul lui Dumnezeu...». 

 

 Postul este o faptă de virtute, un 

exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de 

întărire a voinței, o formă de pocăință, deci 

mijloc de mântuire. Dar este în același timp, 

și un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui 

Dumnzeu, pentru că el este o jertfă, adică o 

renunțare de bună voie la ceva care ne este 

îngăduit, izvorâtă de iubirea și respectul pe 

care îl avem față de Dumnezeu. 

 

 Postul este și un mijloc de desăvârșire, 

de omorâre a voii trupului, un semn văzut al 

râvnei și sârguinței noastre, spre asemănarea 

cu Dumnezeu și cu îngerii, care n-au nevoie 

de hrană. «Postul este lucrul lui Dumnezeu, 

căci Lui nu-I trebuie hrană – scrie Sf. Simeon 

al Tesalonicului. Este viață și petrecere 

îngerească, pentru că îngerii sunt fără hrană. 

Este omorârea trupului, că acesta hrănindu-

se, ne-a făcut morți și izgonirea patimilor este 

postul, căci lăcomia întărâtă patimile 

trupului». 

 

(Învățătura de credință ortodoxă, Editura 

Doxologia, 2009, p. 317) 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Mântuitorul ne-a arătat că postul nu trebuie 

redus la o activitate exterioară, pentru a fi 

remarcat sau lăudat de oameni, ci trebuie 

practicat ca pe o faptă plăcută lui Dumnezeu, 

ca pe o dăruire de sine lui Dumnezeu şi ca 

detaşare de cele materiale, pentru a se 

îmbogăţi spiritual. 

 

De ce a postit Mântuitorul  

40 de zile? 
——  •  —— 

 

 Postul de patruzeci de zile pe care îl 

săvârşeşte Mântuitorul în pustie, îndată după 

Botezul Său în Iordan (cf. Mt 4, 1-11; Mc 1, 

12-13; Lc 4, 1-13), evocă şi în acelaşi timp, 

transcende postul de patruzeci de zile al lui 

Moise pe Muntele Sinai, deoarece Iisus este 

noul Moise. Prin Moise s-a dat Legea, iar 

prin Iisus a venit „harul şi adevărul” (cf. In 1, 

17). Moise a fost eliberatorul poporului evreu 

din robia Egiptului, iar Iisus Hristos este 

eliberatorul oamenilor din robia diavolului, a 

păcatului şi a morţii. Moise a postit înainte de 

a primi Legea veche, Iisus posteşte înainte de 

a binevesti Legea nouă, adică Evanghelia.[1] 

 

 Prin post şi rugăciune, Iisus, ca Om, se 

luptă cu diavolul şi respinge ispita acestuia. 

În primul rând, respinge ispita sau tentaţia de 

a reduce existenţa umană la nivelul biologic 

al hranei trupeşti, şi afirmă necesitatea 

comuniunii spirituale a omului cu Dumnezeu, 

definitoare pentru demnitatea şi identitatea 

omului de fiinţă spirituală, creată după chipul 

lui Dumnezeu. De asemenea, Iisus respinge 

tentaţia afirmării de sine egoiste a omului, 

fără iubire milostivă faţă de alţii, precum şi 

tentaţia stăpânirii sau a dominării lumii 

materiale în uitare şi despărţire de Dumnezeu 

sau în stare de robie faţă de oameni. Prin 

postul Său, Iisus ne arată că omul este cu 

adevărat liber şi împlinit numai în comuniune 

cu Dumnezeu Cel Sfanţ, veşnic şi infinit. 

 

 În felul acesta, Iisus este Noul Adam, 

Cel ce, prin postire, smerenie şi ascultare de 

Dumnezeu, corectează, vindecă şi ridică pe 

Adam cel vechi, cel căzut în rai din cauza 

neascultării de Dumnezeu, nepostirii în 

relaţie cu materia, şi nepocăinţei pentru 

greşeală. Faptul că Iisus posteşte, se roagă şi 

respinge ispitele diavolului îndată după 

Botezul Său în Iordan ne arată că harul şi 

lucrarea Botezului, ca legătură spirituală a 

omului cu Dumnezeu se menţin în om prin 

post, rugăciune şi trezvie duhovnicească. 

 

 Hrana spirituală adevărată este mai 

întâi împlinirea voii Tatălui Ceresc: 

„Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a 

trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui” (In 

4, 34). Acest înţeles al postului de patruzeci 

de zile al Mântuitorului Hristos va deveni 

conţinutul spiritual al postului de patruzeci de 

zile al Bisericii lui Hristos, atât ca pregătire a 

catehumenilor pentru Botez, cât şi ca trăire 

intensă sau reînnoire a lucrării Botezului în 

viaţa credincioşilor botezaţi, în viaţa Bisericii 

întregi, în fiecare an, deoarece Botezul creştin 

conţine în sine deodată taina Crucii şi a 

învierii lui Hristos (cf. Romani 6, 3-8; 8, 9-

12).[2] 

 

 Prin urmare, schimbarea radicală 

constă în faptul că postul creştin nu mai are 

în centrul său evocarea unor evenimente din 

Vechiul Testament, ci participarea la viaţa şi 

lucrarea lui Hristos în om. (Pr. Fronea 

Mihai, Parohia „Sfanţul Mare Mucenic 

Gheorghe” - Topile) 

 

1. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, Foame şi sete după Dumnezeu — 

înţelesul şi folosul postului, Editura Basilica 

a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2008, p. 16.  

2. Ibidem, p. 23. 

https://doxologia.ro/de-ce-postit-mantuitorul-40-de-zile#1
https://doxologia.ro/de-ce-postit-mantuitorul-40-de-zile#2
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Înainte să începem unul dintre cele patru 

posturi rânduite de Biserica Ortodoxă pe 

parcursul unui an (Postul Nașterii Domnului, 

al Sfintelor Pasti, al Sfinților Apostoli Petru 

și Pavel și al Adormirii Maicii Domnului), 

există o zi care marchează sfârșitul perioadei 

în care mai putem mânca de dulce și care 

poartă numele de „lăsatul secului”. 

 

Ce înseamnă „lăsatul secului” 

pentru Postul Paștilor? 
——  •  —— 

 

 Singurul post precedat de două astfel 

de zile este cel al Sfintelor Paști, cu o primă 

etapă în care se lasă sec de carne 

în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți) și 

cea de-a doua, a lăsatului sec de pește, ouă și 

lactate (Duminica Izgonirii lui Adam din 

Rai). 

 

Cu toate că această rânduială este 

considerată ca fiind o formă de pregătire 

fizică și trupească a creştinilor pentru postul 

care va veni, se pare că găsim o altă 

explicație a originilor Duminicii lăsatului sec 

de carne, la începutul secolului VII d. Hr. 

Atunci, împăratul Heraclius I a hotărât 

introducerea unei săptămâni neutre sau de 

delimitare, în care să nu se mănânce carne, ci 

numai lactate, pentru a pune capăt 

conflictului dintre cei care susțineau că 

Postul Mare trebuie să dureze şapte, respectiv 

opt săptămâni. 

 

Deși cuvântul „sec” din sintagma 

„lăsatul secului” este înțeles ca fiind sinonim 

cu ideea de uscat sau lipsit de grăsime, 

liturgistul Badea Cireșanu afirmă că acesta 

provine, mai degrabă, din deformarea 

expresiei „lăsatul seculului”, în care 

„seculul” este chiar secolul, 

adică veacul, timpul secular, lumesc. 

Astfel, pe lângă postul alimentar, cu bucate 

uscate, suntem chemați să lăsăm viața 

seculară și preocupările noastre lumești. 

 

Potrivit părintelui Ene Braniște 

(„Liturgica generală”, EIMBOR, 1985), 

Postul Mare a fost rânduit de Biserică în 

vederea pregătirii catehumenilor (n.r. 

candidații la botez de odinioară) care urmau 

să primească botezul de Paști, dar și ca un 

mijloc de pregătire sufletească a 

credincioşilor pentru întâmpinarea cu 

vrednicie a Patimilor și Învierii Domnului. 

De asemenea, acesta ne mai aduce aminte de 

postul de 40 de zile ţinut de Mântuitorul 

înainte de începerea activităţii Sale, de unde i 

s-a dat şi denumirea de Păresimi (de la 

latinescul quadragesima) sau Patruzecime 

(Τεσσαρακοστή). 

 

Sursa: doxologia.ro 

__________________________ 

https://doxologia.ro/duminica-infricosatoarei-judecati-lasatului-sec-de-carne
https://doxologia.ro/duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-lasatului-sec-de-branza
https://doxologia.ro/duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-lasatului-sec-de-branza
https://doxologia.ro/taine-ierurgii-slujbele-bisericii/ce-este-catehumenatul
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C I T A T E 
——  •  —— 

 

despre  

POST, RUGACIUNE și ASCULTARE 

 

 

"Ce folos este ca trupul să fie deșert de 

bucate, iar sufletul a-l umplea de păcate? 

Ce folos este a fi galbeni și ofiliți de post, 

iar de pizmă și ură să fim aprinși? Ce folos 

este a nu bea vin și a fi beți de veninul 

mâniei? Ce folos este a nu mânca cineva 

carne și cu hulele a rupe carnea fraților 

noștri? Ce folos este a ne opri de cele ce 

sunt uneori slobode și a face cele ce nu 

sunt niciodată slobode? Că Dumnezeu pe 

aceia îi iubește și îi cinstește, care se feresc 

de cele oprite." 

 

Sfântul Antim Ivireanul, 1650 - 1716 

__________________________ 

 

"Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă 

socoteală ca să fie într-adevăr de folos, 

neunit cu bunătatea inimii, cu paza gurii, 

cu abținerea de a osândi pe altul – lucru 

foarte vinovat înaintea lui Dumnezeu – nu 

folosește, ba chiar vatămă. Poți să te usuci 

și să mori de foame, dar dacă ai răutate 

împotriva aproapelui tău și-l vorbești de 

rău când el nu e de față, zadarnic îți este 

postul." 

 

Părintele Sofian Boghiu, 1912 – 2002 

____________________________ 

 

"Războiul trupesc firesc se retrage cu 

postul, privegherea, rugăciunea, dar 

numai atunci când nu există mândrie." 

 

Sfântul Paisie Aghioritul, 1924 – 1994 

____________________________ 

 

"Rugăciunea nu-i un lucru greu. Este o 

lucrare interioară, o puternică concentrare 

a sufletului. Rugăciunea are nevoie, în 

același timp, de post și de priveghere. 

Postul slăbește patimile, iar privegherea le 

omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl 

face să urce spre ceruri și-i daruiește 

harisme dumnezeiești." 

 

Sfântul Antim din Chios, 1869 – 1960 

____________________________ 

 

"Pentru cei ce se nevoiesc să-şi păzească 

curăţia lor sufletească şi trupească, 

gândurile curate au mai mare putere 

duhovnicească decât toată asceza, postul, 

privegherea etc." 

 

Sfântul Paisie Aghioritul, 1924 – 1994 

__________________________ 

 

"Ascultare, post și rugăciune – cărările ce 

duc spre adevărata libertate: prin ele 

izgonesc de la mine toate nevoile 

prisoselnice și fără de folos, pun zăbala 

voinței celei spre deșertăciune și trufie 

aplecate și o biciuiesc prin ascultare." 

 

Feodor M. Dostoievski, 1821 – 1881 

__________________________ 

 

"Nu contează ce fel de ascultare împlineşti, 

ci felul cum o împlineşti. Orice ascultare 

trebuie împlinită cu smerenie, răbdare şi 

rugăciune. Ascultarea este mai mare decât 

postul şi rugăciunea." 

 

Sfântul Varsanufie de la Optina, 1845 - 1913 
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Înţelesul şi folosul 

Canonului cel Mare al 

Sfântului Andrei Criteanul 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cine este Sfântul Andrei Criteanul? 

 

 Sfântul Andrei Criteanul s-a născut la 

Damasc în jurul anului 660, sub stăpânire 

musulmană, într-o familie creştină care i-a 

dat o educaţie aleasă. Mai târziu, el devine 

monah în „Frăţia Sfântului Mormânt”- 

Ierusalim, fapt pentru care a fost mai târziu 

supranumit şi „Ierusalimiteanul”. 

 

 Curând devine secretar al patriarhului 

de Ierusalim, iar în anul 685, în calitate de 

delegat al acestuia, semnează la 

Constantinopol actele Sinodului al VI-lea 

Ecumenic, care a condamnat în 681 erezia 

monotelită (a unei singure voinţe în 

persoana Domnului nostru Iisus Hristos). 

 

 Monahul Andrei rămâne în 

Constantinopol, unde i se încredinţează 

conducerea unei importante opere social-

filantropice, în special conducerea unui 

orfelinat şi a unei case pentru bătrâni, lucrare 

socială foarte populară pentru Biserica 

bizantină din acea vreme. 

 

 În anul 692, a fost ales episcop de 

Gortyna, în Creta. De aici a primit şi numele 

de „Cretanul” sau „Criteanul”, pe care i l-a 

dat tradiţia bisericească. 

 

 Andrei Criteanul a fost un mare 

episcop misionar. A construit biserici, a 

înfiinţat mănăstiri, a dezvoltat lucrarea 

filantropică a Bisericii, s-a ocupat de educaţia 

tineretului din eparhia sa, a ajutat pe creştinii 

care au suferit de pe urma incursiunilor 

musulmanilor în insulă etc. A fost un bun 

predicator, iar pentru a încuraja participarea 

poporului la viaţa liturgică a Bisericii a com

pus o mulţime de imne liturgice. El este 

considerat cel dintâi autor de canoane 

liturgice, între care cel mai renumit este 

Canonul cel Mare, care a intrat în cartea 

Triodul şi constituie o piesă liturgică deosebit 

de importantă pentru perioada postului 

Sfintelor Paşti. 

 

 Sfântul Andrei Criteanul a trecut la 

viaţa veşnică în anul 740, pe când se întorcea 

de la Constantinopol spre Creta. De aceea, 

mormântul său nu se află în Creta, ci în 

localitatea Eresos din insula Mitilina 

(Lesbos). 

 

2. Ce este Canonul cel Mare al Sfântului 
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Andrei Criteanul? 

 

 Este vorba de un canon de pocăinţă, 

adică un lung imn liturgic (peste 250 stihiri), 

alcătuit din 9 cântări bogate, compuse, la 

rândul lor, din stihiri scurte de pocăinţă, 

ritmate de invocaţia: „Miluieşte-mă, 

Dumnezeule, miluieşte-mă!”, cerere care 

aminteşte de rugăciunea vameşului din prima 

duminică a perioadei Triodului. 

 

 Canoanele liturgice au apărut la 

sfârşitul secolului al VII-lea şi începutul 

secolului al VIII-lea, înlocuind, în mare 

măsură, imnele liturgice numite Condac. 

Totuşi, între cântarea a 6-a şi a 7-a a fiecărui 

Canon se mai păstrează un Condac urmat de 

un Icos. Canoanele, care au fost compuse la 

început de creştini sirieni elinizaţi din 

Palestina, sunt mai sobre din punct de vedere 

muzical şi au un conţinut teologic mai 

accentuat. 

 

 Canonul liturgic are nouă cântări 

lungi, formate din multe stihiri scurte, iar 

acestea nouă intercalau la început cele nouă 

cântări biblice folosite în viaţa liturgică 

răsăriteană: Cântarea lui Moise (Ieşirea 15, 1-

19); Noua cântare a lui Moise (Deuteronom 

32, 1-43); Rugăciunea Anei, mama lui 

Samuel (1 Regi 2, 1-10); Rugăciunea 

profetului Avacum (Habacuc) (Avacum 3, 2-

19); Rugăciunea lui Isaia (Isaia 26, 9-20); 

Rugăciunea lui Iona (Iona 2, 3-10); 

Rugăciunea celor Trei tineri; Cântarea celor 

Trei tineri; Cântarea Născătoarei de 

Dumnezeu (Luca 1, 46-55) şi rugăciunea lui 

Zaharia, tatăl Sfântul Ioan Botezătorul (Luca 

1, 68-79). 

 

 Fiecare cântare a Canonului începe cu 

un Irmos (o strofă dătătoare de ton), se 

continuă cu stihiri mai scurte şi se încheie cu 

o laudă de preamărire adresată Sfintei Treimi 

(doxastikon) şi o laudă adresată Maicii 

Domnului (theotokion). 

 

 La Canonul iniţial al Sfântului Andrei 

Criteanul, mai precis la cântările a 3-a, a 4-a, 

a 8-a şi a 9-a, au fost adăugate de timpuriu 

câteva canoane mai mici, formate din trei 

cântări (trei ode), compuse de „Teodor” şi 

„Iosif”, adică Sfântul Teodor Studitul (+ 826) 

şi Iosif de Sicilia (+ 886). 

 

 În secolele XI-XII, un canon de două 

stihiri pentru o cântare a fost adăugat în 

cinstea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, 

din vremea în care duminica a V-a din Postul 

Sfintelor Paşti a fost închinată pomenirii 

Sfintei Maria Egipteanca. Apoi a fost 

adăugată la sfârşitul fiecărei cântări o stihiră 

de cerere către Sfântul Andrei Criteanul 

însuşi. 

 

 După sinaxar se cântă sau recită 16 

stihiri, toate intercalate între Fericiri. 

 

3. Cum şi când se cântă/citeşte Canonul cel 

Mare? 

 

 Acest canon al Sfântului Andrei 

Criteanul se cântă pe glasul al 6-lea, care este 

mai trist. Irmosul se cântă de două ori, la 

începutul şi la sfârşitul cântării. Rugăciunea 

„Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă!” 

este însoţită de metanie mică şi de semnul 

sfintei cruci. 

 

 Canonul Sfântului Andrei Criteanul se 

citeşte pe fragmente în prima săptămână a 

Postului Sfintelor Paşti, în zilele de luni, 

marţi, miercuri şi joi, în cadrul Slujbei 

Pavecerniţei; iar în întregime se citeşte la 

Denia de joi din săptămâna a V-a a Postului 

Sfintelor Paşti, la Utrenie. 

 

4. Ce conţine Canonul cel Mare? 
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 Acest bogat şi frumos canon este, în 

acelaşi timp, meditaţie biblică şi rugăciune de 

pocăinţă. Canonul Sfântului Andrei Criteanul 

este un dialog al omului păcătos cu propria sa 

conştiinţă, luminată de citirea Sfintei 

Scripturi. Sufletul care se pocăieşte plânge că 

nu a urmat pilda luminoasă a drepţilor 

virtuoşi, ci robia patimilor arătate în mulţi 

păcătoşi, dintre care unii nu s-au pocăit, iar 

alţii s-au mântuit tocmai fiindcă s-au pocăit. 

 

 Cu inima plină de smerenia 

vameşului, cu strigătul de iertare al fiului 

risipitor şi cu gândul la înfricoşătoarea 

judecată, despre care vorbesc Evangheliile 

primelor trei duminici ale Triodului, autorul 

Canonului cel Mare ne arată, în acelaşi timp, 

durerea şi puterea pocăinţei, leac şi lumină a 

învierii sufletului din moartea păcatului. 

 

 Rugăciunea vameşului: „Dumnezeule, 

miluieşte-mă pe mine păcătosul!” devine, în 

Canonul Sfântului Andrei Criteanul, ritmul şi 

respiraţia pocăinţei în stăruitorul stih: 

„Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă!”. 

 

 Pocăinţa-rugăciune a fiului risipitor: 

„Părinte, greşit-am la cer şi înaintea ta, nu 

mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, 

primeşte-mă ca pe una din slugile tale” ia 

accentul unui regret nesfârşit pentru păcat, ca 

pierdere şi moarte a sufletului care valorează 

mai mult decât toată lumea materială: „Ia 

aminte, Cerule, şi voi grăi; pământule, 

primeşte în urechi glasul celui ce se pocăieşte 

lui Dumnezeu şi-L laudă pe 

Dânsul” (Cântarea a Il-a, 2). 

 

 Păcatul este alipirea sufletului de cele 

pământeşti, încât: „…toată mintea ţărână mi-

am făcut” (Cântarea a II-a, 6). Prin păcat se 

pierde frumuseţea nevinovăţiei din Rai, se 

pustieşte sufletul, se schimbă demnitatea 

omului în ruşine, iar apropierea de 

Dumnezeu se preface în înstrăinare de El. 

 

 Păcatul pe care îl descrie Canonul cel 

Mare nu este al unui singur om, ci al firii 

omeneşti căzute, începând cu Adam şi Eva. 

De aceea, Canonul cel Mare îmbină pocăinţa 

cu meditaţia la căderile în păcat sau biruinţa 

asupra păcatului, aşa cum se văd acestea în 

Sfânta Scriptură. Canonul cel Mare se cântă 

în Biserică în timpul perioadei de pocăinţă a 

Postului Mare al Sfintelor Paşti, tocmai 

pentru a se arăta că toţi oamenii au nevoie de 

pocăinţă şi de iertare a păcatelor pentru a 

ajunge la mântuire. 

 

 Marii păcătoşi care s-au pocăit şi s-au 

ridicat din păcat şi patimi devin nu numai 

dascăli ai pocăinţei pentru întreaga Biserică, 

ci şi rugători pentru cei ce se luptă cu păcatul 

sau se curăţă de el prin pocăinţă. 

 

 Astfel, Cuvioasa Maria Egipteanca 

este invocată în Canonul cel Mare în stihul: 

„Cuvioasă Maică Mărie, roagă-te lui 

Dumnezeu pentru noi păcătoşii!”. Iar mai 

târziu, Biserica a adăugat în Canonul 

Sfântului Andrei Criteanul şi stihul-

rugăciune adresat chiar lui, autorului: 

„Cuvioase Părinte Andrei, roagă-te lui 

Dumnezeu pentru noi păcătoşii!”. 

 

 Rugăciunile din Canonul cel Mare 

adresate Maicii Domnului şi Sfinţilor 

Apostoli arată, în general, legătura dintre 

pocăinţă şi înviere, dintre vremea Postului şi 

sărbătoarea Paştilor: „Apostoli, cei 

doisprezece de Dumnezeu aleşi, aduceţi 

acum rugăciunea lui Hristos, ca să trecem toţi 

curgerea postului, săvârşind rugăciuni de 

umilinţă şi săvârşind virtuţi cu osârdie; ca în 

acest chip să ajungem să vedem învierea cea 

slăvită a lui Hristos Dumnezeu, slavă şi laudă 

aducând” (Sedealna a 2-a de după Cântarea a 
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III-a, Triod). 

 

 Maica Domnului, care a purtat în 

pântecele ei şi pe braţele ei pe Hristos-

Domnul, arătându-L lumii, împreună cu 

Apostolii care au binevestit lumii pe Hristos, 

arată aici însăşi taina Bisericii. În ea lacrimile 

pocăinţei devin pregătire şi dor de înviere, 

arvună a vieţii veşnice, legătură de iubire a 

omului cu Dumnezeu. 

 

 Mărturisirea şi preamărirea Sfintei 

Treimi în Canonul cel Mare arată că pocăinţa 

creştină este taina refacerii comuniunii 

oamenilor cu Sfânta Treime. Botezaţi în 

numele Sfintei Treimi, creştinii reînnoiesc 

Taina Botezului prin lacrimile pocăinţei, mor 

pentru păcat şi înviază sufleteşte pentru 

Hristos. 

 

 Mărturisirea dreptei credinţe prin 

doxologie se leagă strâns de redescoperirea 

dreptei vieţuiri prin pocăinţă. Milostivirea 

Sfintei, Celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei 

şi nedespărţitei Treimi este temelia şi puterea 

care face ca „uşile pocăinţei” să devină 

„porţile împărăţiei cerurilor” deschise în 

inimile celor ce caută mântuirea şi viaţa 

veşnică. 

 

 Un alt element care susţine rugăciunea 

de pocăinţă şi, în acelaşi timp, constituie 

semnul pocăinţei profunde este plânsul sau 

lacrimile căinţei. Lacrimile sunt un dar de la 

Dumnezeu. Lacrimile care susţin rugăciunea 

de pocăinţă sunt numite întristarea cea după 

Dumnezeu, după expresia Sfinţilor Părinţi. 

Sfântul Ioan Damaschinul, explicând 

fericirea a doua, „Fericiţi cei ce plâng că 

aceia se vor mângâia”, arată clar că nu orice 

plâns aduce fericire, nu orice tânguire şi 

lamentare este o virtute, ci numai plânsul 

pentru păcate aduce mângâiere. Nu plânsul 

celui ce este supărat pentru că ar fi dorit să 

câştige mai mulţi bani, dar a câştigat mai 

puţini, sau a ratat o şansă de a ajunge într-un 

rang mai mare, dar nu a reuşit. Sfântul Ioan 

Damaschin arată că nu acesta este plânsul 

adevărat, ci acesta este un plâns egoist, un 

plâns din orgoliu. Plânsul adevărat este 

regretul sau căinţa pentru păcatele pe care le-

am făcut, regretul sau căinţa pentru timpul 

pierdut, pentru energiile sufleteşti şi trupeşti 

pe care le-am cheltuit în zadar, fără niciun 

sens duhovnicesc şi fără nicio roadă 

folositoare altora. 

 

 În timpul Postului Mare, în Triod se 

subliniază legătura deosebită dintre taina 

smochinului neroditor care s-a uscat pentru 

că l-a blestemat Hristos Domnul şi existenţa 

umană cea îndepărtată de Dumnezeu, care nu 

aduce roada faptelor bune. 

 

 Sfântul Andrei Criteanul şi alţi Sfinţi 

Părinţi, meditând la pilda smochinului 

neroditor, cer lacrimile pocăinţei ca să ude cu 

ele smochinul neroditor al sufletului pentru a 

nu se usca definitiv. Iar Sfântul Efrem Şirul 

ne spune că sufletul omului păcătos este plin 

de spinii păcatelor şi de uscăciunea lipsei de 

iubire smerită faţă de Dumnezeu şi faţă de 

semeni, însă lacrimile pocăinţei vin peste 

sufletul acesta plin de spini şi de uscăciune 

ca o ploaie curăţitoare şi roditoare. În acest 

sens, Părinţii duhovniceşti vorbesc despre 

curgerea lacrimilor nevoitorilor sau asceţilor 

din pustie care au făcut roditoare pustia prin 

rodirea virtuţilor. Nu e vorba doar de pustia 

fizică, exterioară, ci, în primul rând, ei au 

făcut roditoare pustia sufletului păcătos, 

transformând-o într-un sol fertil al virtuţilor. 

Părinţii Bisericii, mari dascăli şi trăitori ai 

pocăinţei, au împărţit lacrimile în două 

categorii: lacrimile de întristare numite şi 

„străpungerea inimii” şi lacrimile bucuriei. 

Lacrimile de întristare ard păcatul şi spală 

sufletul păcătos precum focul curăţă fierul de 
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rugină. Aceste lacrimi pot continua şi după ce 

au fost iertate păcatele omului, ele 

transformându-se în lacrimile bucuriei care 

izvorăsc din rugăciunea curată. Însă în viaţa 

spirituală ortodoxă, lacrimile bucuriei se 

dobândesc, în general, după ce credinciosul a 

trecut prin lacrimile pocăinţei. Acest adevăr 

ni-1 arată Sfântul Ioan Scărarul care, în 

lucrarea sa Scara virtuţilor, vorbeşte despre 

„lacrimile pocăinţei celei de bucurie 

aducătoare”, adică despre bucuria iertării, 

bucuria ridicării, bucuria învierii sufletului 

din moartea păcatului. 

 

 După împăcarea omului cu Dumnezeu 

prin Spovedanie, lacrimile pocăinţei aduc 

pace în suflet. Lacrimile nu sunt un scop în 

sine, dar sunt semnul căinţei profunde şi 

semnul bucuriei iertării şi al refacerii 

comuniunii omului cu Dumnezeu, Izvorul 

bucuriei. 

 

 Cântările bisericeşti ortodoxe 

compuse, în general, de monahi care au plâns 

o viaţă întreagă, care s-au învrednicit de 

lacrimile pocăinţei şi de lacrimile bucuriei, 

conţin o bucurie paşnică şi pacificatoare. Ele 

nu urmează ritmul naturii umane împătimite 

de plăceri, ci urmează ritmul metaniilor, acela 

al pocăinţei. O astfel de muzică ajută la 

susţinerea rugăciunii de pocăinţă. Muzica din 

timpul Postului Mare este adaptată acestei 

perioade, după cum şi veşmintele liturgice, de 

culoare cernită, închisă, ne antrenează în 

inferioritatea pocăinţei; ele ne cheamă să 

privim nu atât la solemnitatea slujbelor 

exterioare, cât la sărăcia sufletului nostru 

slăbit de păcate, pentru a aduna, prin smerită 

rugăciune, comori de lumină în inimă. 

 

 Totuşi, întrucât pocăinţa are ca scop 

bucuria învierii, sâmbăta şi duminica din 

timpul Postului Mare, Liturghia Sfântului 

Ioan Gură de Aur şi cea a Sfântului Vasile cel 

Mare se săvârşesc în veşminte luminoase, iar 

miercurea şi vinerea, Liturghia Darurilor mai 

înainte sfinţite unită cu Vecernia, ca semn de 

pocăinţă, se săvârşeşte în veşminte cernite. 

Această Liturghie este săvârşită pentru 

împărtăşire euharistică mai intensă întrucât şi 

postul acesta este mai intens sau mai sever, 

iar cel ce posteşte are nevoie de mai multă 

întărire duhovnicească. În Biserica veche 

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite nu se 

săvârşea dimineaţa, ci seara, la vecernie. În 

mediul rural, primăvara, oamenii mergeau în 

timpul zilei la câmp, iar după munca de la 

câmp, seara, veneau şi se împărtăşeau, ca 

pregătire pentru înviere, deoarece perioada 

Postului Sfintelor Paşti este potrivită pentru 

învierea lentă a sufletului din moartea 

păcatului şi culminează cu revărsarea 

bucuriei învierii Domnului din noaptea de 

Paşti. Astăzi, în mănăstiri şi parohii, 

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se 

săvârşeşte de obicei înainte de amiază, cam în 

acelaşi timp în care era săvârşită Liturghia 

Sfântului Vasile cel Mare din duminica 

precedentă, când au fost sfinţite Darurile, 

pentru a fi folosite în timpul săptămânii 

următoare. 

 

 Să rugăm pe Hristos-Domnul şi pe toţi 

sfinţii Lui să ne ajute cu rugăciunile lor şi să 

ne dăruiască puterea de a simţi în suflet 

roadele pocăinţei din Postul Mare, adică 

sfinţirea vieţii noastre, după cum spune 

Sfântul Ioan Gură de Aur: „Noi dăruim ceea 

ce avem, postirea, ca să primim ceea ce nu 

avem, nepătimirea.” 

 

Cuvânt înainte al Preafericitului Părinte 

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, Canonul cel Mare– Sfântul Andrei 

Criteanul, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2019.  

 

Sursa: marturieathonita.ro 
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† B I B L I A 
——  •  —— 

 

 

Sfânta Evanghelie după Luca  

Capitolul 1:24-38 
 

24. Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia 

lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, 

zicând: 

25. Că aşa mi-a făcut mie Domnul în 

zilele în care a socotit să ridice dintre oameni 

ocara mea. 

26. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul 

Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din 

Galileea, al cărei nume era Nazaret, 

27. Către o fecioară logodită cu un bărbat 

care se chema Iosif, din casa lui David; iar 

numele fecioarei era Maria. 

28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-

te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu 

tine. Binecuvântată eşti tu între femei. 

29. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cu

vântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de 

închinăciune poate să fie aceasta? 

30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, 

căci ai aflat har la Dumnezeu. 

31. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte 

fiu şi vei chema numele lui Iisus. 

32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui 

Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu 

Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. 

33. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în 

veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. 

34. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi 

aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? 

35. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul 

Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui 

Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul 

care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu 

se va chema. 

36. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit 

şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a 

şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. 

37. Că la Dumnezeu nimic nu este cu ne

putinţă. 

38. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. 

Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat 

de la ea. 

 

Sfânta Evanghelie după Marcu  

Capitolul 4: 34-38 

 

34. Şi chemând la Sine mulţimea, îm-

preună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine 

voieşte să vină după Mine să se lepede de 

sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. 

35. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl 

va pierde, iar cine va pierde sufletul Său 

pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va 

scăpa. 

36. Căci ce-i foloseşte omului să câştige 

lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? 

37. Sau ce ar putea să dea omul, în 

schimb, pentru sufletul său? 

38. Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi 

de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat 

şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, 

când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii 

îngeri. 

 

Epistola către Evrei  

a Sfântului Apostol Pavel  

Capitolul 4: 14-16 

 

14. Drept aceea, având Arhiereu mare, 

Care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui 

Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea. 

15. Că nu avem Arhiereu care să nu poată 

suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit 

întru toate după asemănarea noastră, afară de 

păcat. 

16. Să ne apropiem, deci, cu încredere de 

tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm 

har, spre ajutor, la timp potrivit. 
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Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite 

de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei 

Sale Biserici, prin care se împărtăşeşte celor 

care le primesc harul nevăzut al Sfântului 

Duh, scopul lor fiind mântuirea şi sfinţirea 

credincioşilor.  

 

Cele șapte Sfinte Taine  

ale Bisericii 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cele șapte Sfinte Taine sunt 

singurele mijloace de împărtăşire a harului. 

Ele sunt necesare oricărui creştin pentru 

mântuire și sunt următoarele: 

 

1. Botezul – este Taina prin care omul, prin 

întreita cufundare în apă şi prin rostirea 

formulei botezului de către săvârşitor, intră în 

starea harică, curăţindu-se de păcatul 

strămoşesc şi devenind membru al 

Bisericii. Taina Botezului a fost instituită de 

Mântuitorul Hristos înainte de Înălţarea Sa la 

Cer, prin cuvintele: „Mergând, învăţaţi 

toate neamurile, botezându-le în numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh!” (Matei 28, 19). 

 

2. Mirungerea – este acea Taină prin care 

noul botezat, îndată după botez, 

primeşte harul Duhului Sfânt, spre a se 

întări şi spori în noua viaţă dobândită prin 

Botez. „Iar Cel Care ne întăreşte pe noi… 

şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-

a şi pecetluit pe noi” (II Corinteni 1, 21- 

22). 

 

3. Sfânta Euharistie (Împărtăşania) – este 

Taina prin care, sub forma pâinii şi a vinului, 

creştinul se împărtăşeşte cu înseşi Trupul şi 

Sângele Domnului, prezente în mod real prin 

prefacerea elementelor la jertfa euharistică de 

la Sfânta Liturghie. A fost instituită de 

Mântuitorul la Cina cea de Taină, atunci când 

luând pâinea a zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta 

este Trupul Meu…, apoi luând paharul şi 

mulţumind, a zis: Beţi dintru acesta toţi, 

acesta este Sângele Meu, al legii celei 

noi…” (Matei 26, 26-28). 

 

4. Pocăinţa sau Mărturisirea – este Taina 

prin care creştinul, căindu-se de păcatele 

săvârşite şi mărturisindu-le înaintea 

duhovnicului, primeşte de la Dumnezeu, prin 

dezlegarea preotului, iertarea 

păcatelor. Această Taină a fost mai întâi 

făgăduită de Mântuitorul Apostolilor 

Săi: „Oricâte veţi lega pe pământ vor fi 

legate şi în Cer, şi oricâte veţi dezlega pe 

pământ vor fi dezlegate şi în Cer” (Matei 

18, 18), iar după Învierea Sa a fost instituită 

ca Taină, când a zis „Luaţi Duh Sfânt, 

cărora le veţi ierta păcatele se vor ierta 

lor; şi cărora le veţi ține vor fi 

ţinute” (Ioan 20, 22-23). 
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5. Taina Preoţiei – este Taina în care, prin 

punerea mâinilor episcopului şi prin 

rugăciune, harul divin se pogoară asupra unui 

candidat, sfinţindu-l şi aşezându-l într-o 

treaptă a ierarhiei bisericeşti. Instituirea 

Tainei s-a făcut de Mântuitorul după Învierea 

Sa din morţi: „Precum M-a trimis pe Mine 

Tatăl, şi Eu vă trimit pe voi” (Ioan 20, 21-

23). 

 

6. Taina Nunţii – Taina prin care un bărbat 

şi o femeie, care s-au hotărât liber să trăiască 

împreună, primesc prin rugăciunile preotului 

harul divin care sfinţeşte legătura lor. Familia 

a fost întemeiată de Dumnezeu în Rai: „Nu 

este bine să fie omul singur; să-i facem 

ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18). 

 

7. Taina Sfântului Maslu – este acea Taină 

în care, prin rugăciunile preoţilor şi prin 

ungerea cu untdelemn sfinţit, se împărtăşeşte 

creştinilor bolnavi harul vindecării de bolile 

sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea de 

păcate. Practicarea obişnuită a acestei Taine 

este arătată la Iacob 5, 14-15: „De este 

cineva bolnav între voi, să cheme preoţii 

Bisericii şi să se roage pentru dânsul, 

ungându-l cu untdelemn întru numele 

Domnului. Şi rugăciunea credinţei va 

mântui pe cel bolnav… şi se vor ierta lui”. 

 

 

(Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Pr. Prof. 

Dr. Isidor Todoran, Dogmatica ortodoxă. 

Manual pentru seminariile teologice, Editura 

Renașterea, Cluj-Napoca, pp. 49-53) 

 

Sursa: doxologia.ro 

 

 

 

 

 

 

 

Duminica Sfintei Cruci  
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duminica Sfintei Cruci este a 

treia duminică a Postului Mare. În această 

duminică, slujbele includ o cinstire specială 

a Crucii, care îi pregătește pe credincioși 

pentru amintirea Răstignirii din 

timpul Săptămânii Patimilor și 

pentru Învierea Domnului.  

 

 În Crucea lui Hristos se găsește atât 

"puterea lui Dumnezeu cât și înțelepciunea 

lui Dumnezeu" pentru aceia care sunt 

mântuiți (I Corinteni 1,24). În această 

duminică din mijlocul Postului Mare, Crucea 

este așezată în mijlocul bisericii nu numai 

pentru a le reaminti credincioșilor 

răscumpărarea lor de către Hristos și 

necesitatea ca ei să rămână angajați în 

eforturile lor de postire, ci și pentru a le 

aminti că: "cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi 

urmează Mie nu este vrednic de 

Mine." (Matei 10,38). 

 

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și 

sfântă Învierea Ta o lăudăm și o 

mărim. (De trei ori) 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și 

acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim. 

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și 

sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim. 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org 
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1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți) 

2 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)  

3 J Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)  

4 V Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se 

fac nunți)  

5 S Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Sâmbăta Sf. Cuvioși) (Dezlegare la ouă, 

lactate. Nu se fac nunți) 

6 D Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) (Dezlegare la ouă, 

lactate. Nu se fac nunți) 

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, 

voscr. 4 

7 L Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. 

Tomisului (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu 

se fac nunți) 

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu 

se fac nunți) 

9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Pomenirea morților - Moșii de primăvară) (Dezlegare la 

ulei și vin. Nu se fac nunți) 

10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți) 

11 V Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți)  

12 S Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Sâmbăta Sf. Teodor - 

Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

13 D Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 
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14 L Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Post. Nu se fac nunți) 
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