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• Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni •

CUGETAREA LUNII
—— • ——

“Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri,
va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi
tu aceasta? ”
Domnul Iisus Hristos

Moșii de iarnă sau Pomenirea Morților este
o rânduială a Bisericii Ortodoxe Române în
care se face pomenirea celor trecuți la cele
veșnice. Aceasta sâmbătă mai este cunoscută
în popor și sub denumirea "Moșii de iarnă".

pomenile făcute pentru ei. Din zilele de Moși
amintim: "Moșii de primăvară" (de
Măcinici), "Moșii de vară" (sâmbăta dinaintea Rusaliilor), "Moșii de toamnă" (în
prima sâmbătă din luna noiembrie), "Moșii
de iarnă" (sâmbăta dinaintea Duminicii
lăsatului sec de carne).

MOȘII de IARNĂ
—— • ——
Rânduiala sau ritualul bisericii prevede ca în
fiecare biserică să se oficieze Sfânta
Liturghie, urmată de slujba Parastasului
pentru cei adormiți.
Cine poate fi pomenit?
Se pot pomeni toți cei care au murit
nedespărțiți de Biserică. Nu pot fi pomeniți
cei care au murit în dispreț cunoscut față de
Dumnezeu. Precizăm că orice slujbă a Bisericii se săvârșește numai pentru cei care sunt
membri ai ei. De aceea nu pot fi pomeniți
nici copii morți nebotezați, pentru că ei nu
sunt membri ai Bisericii.
Moșii de iarnă
În Sâmbăta dinaintea DuminiSâmbăta, zi de pomenire
cii lăsatului sec de carne se face pomenirea
a celor adormiți
morților, pentru că în duminica următoare
Biserica a rânduit să se facă pomenire de
Sfinții Părinți au rânduit ca sâmbăta să se
Înfricoșata Judecată și A doua venire a lui
facă pomenirea celor adormiți, pentru că este
Iisus Hristos.
ziua în care Hristos a stat cu trupul în
mormânt și cu sufletul în iad, ca să-i elibeSimion Florea Marian menționa în
reze pe drepții adormiți. Pe de altă parte
[1]
lucrarea "Trilogia vieții" , că pe tot parcursâmbăta e deschisă spre duminică, ziua
sul anului, în spațiul românesc există 20 de
învierii cu trupul. Duminica este numită și
zile de Moși. Cuvantul "moși" vine de la
ziua a opta, pentru că este ziua începutului
"strămoși", și se referă la persoanele trecute
fără sfârșit, ea nu va mai fi urmată de alte
la cele veșnice. Cu apelativul "moși" sunt
zile, considerată simbolic a fi eternă.
numiți nu doar morții, ci și principalele
sărbători ce le sunt consacrate, precum și
Sursa: www.ro.wikipedia.org
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Sfânta Liturghie
Duminica Sfântului Ierarh Grigorie
Palama (Duminica a 2-a din Post)

Programul Bisericii Odăi
MARTIE

25 Martie, Luni, ora 08:00 - Sfânta
Liturghie, Buna Vestire
27 Martie, Miercuri, ora 18:00 - Taina
Spovedaniei
29 Martie, Vineri, ora 18:00 - Taina
Spovedaniei
30 Martie, Sâmbătă - Pomenirea celor
adormiți
31 Martie, Duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Duminica Sfintei Cruci (Duminica a 3-a din
Post)

—— • ——
2 Martie, Sâmbătă, ora 07:00 - Sâmbăta
morților - Moșii de iarnă
3 Martie, Duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Duminca Înfricoșătoarei Judecăți – a
Lăsatului sec de carne
9 Martie, Sâmbătă, ora 08:00 - Sfinții 40 de
Mucenici din Sevastia (Sâmbăta Sf. Cuvioși)
10 Martie, Duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a
Lăsatului sec de brânză)

DATE
—— • ——
10 MARTIE

11 Martie, Luni, ora 17:30 - Încaputul
Postului Sfintelor Paști
12 Martie, Marți, ora 17:30 - Canonul cel
Mare (Denie)
13 Martie, Miercuri, ora 17:30 - Canonul cel
Mare (Denie)
14 Martie, Joi, ora 17:30 - Canonul cel Mare
(Denie)
16 Martie, Sâmbătă, ora 08:00 - Pomenirea
celor adormiți (Sâmbăta Sf. Mare Mc.
Teodor Tiron)
17 Martie, Duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Duminica Ortodoxiei (Duminica întâi din
Post)
21 Martie, Joi, ora 17:00 - Taina Spovedaniei
22 Martie, Vineri, ora 17:00 - Taina
Spovedaniei
23 Martie, Sâmbătă, 08:00 - Pomenirea celor
adormiți
24 Martie, Duminică, ora 08:00

În această ultimă duminică dinaintea Postului mare, ultima zi în care creștinii ortodocși mai mănâncă produse lactate înainte de
ziua Paşti, Biserica face pomenirea izgonirii
lui Adam din Rai. Dumnezeu le poruncise lui
Adam și Evei să postească, abținându-se să
mănânce din fructul unui pom (Facerea 2,
16), dar ei nu L-au ascultat. Astfel, Adam și
Eva și urmașii lor au moștenit moartea și
stricăciunea.
17 MARTIE
Duminica Ortodoxiei, prima din Postul
Sfintelor Paşti, a fost instituită de către
Sinodul de la Constantinopol (843) ca
sărbătoare ce subliniază biruinţa dreptei
credinţe asupra iconoclasmului şi, în general,
asupra tuturor ereziilor.
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„Iată roaba Domnului! Fie mie acum după
cuvântul tău!” Şi îndată în sfântul ei pântece,
prin lucrarea Sfântului Duh, s-a făcut
zămislirea cea nespusă, fără îndulcire
trupească, dar nu fără de îndulcirea cea
duhovnicească.

sa fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme,
Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu Şi iată
vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei
chema numele lui Iisus Acesta va fi mare şi
Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul
Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David,
părintele Său Şi va împărăţi peste casa lui
Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea
sfârşit Şi a zis Maria către înger: Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? 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 Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit
şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a
şasea lună pentru ea, cea numită stearpă Că la
Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă Şi a zis
Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după
cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la
ea” (Luca 1:26-38).

Buna Vestire
—— • ——
Semnificatia acestei sărbători
La 25 martie (7aprilie), întreaga
Ortodoxie prăznuieşte sărbătoarea Bunei
Vestiri, când îngerul Gavriil venind la
Fecioara Maria îi spune că „va lua în
pântece” şi „că va naşte Fiu”. Este
sărbătoarea anuală cu dată fixă ce reflectă
atât întruparea Fiului lui Dumnezeu, dar şi
cinstea deosebită de care s-a bucurat Fecioara
Maria de a-L naşte după trup pe Fiul lui
Dumnezeu, Iisus Hristos. Despre importanţa
acestei sărbători, despre evenimentul în sine
şi despre cum au reflectat Sf. Părinţi ai
Bisericii această realitate în cele ce urmează.

„S-a aflat o Fecioară mai curată decât
toată curăţia…”
Cine s-a putut învrednici de acest
mare dar, de a fi mama Dumnezeului Celui
Viu? Cu siguranţă Maria, fecioara din
Nazaret, care deşi logodită cu Iosif şi cu toate
că va naşte Fiu, va rămâne veşnică Fecioară.
Prin accepţiunea „Fie mie după cuvântul
tău”, Fecioara Maria acceptă aşadar să
slujească tainei mântuirii noastre, iar prin
cuvintele îngerului: „Bucură-te, ceea ce eşti
plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei”, se
descoperă cinstea de care s-a învrednicit
Fecioara Maria, căci nicăieri nu „s-a aflat o
Fecioară mai curată decât toată curăţia, mai
fără de prihană decât toată zidirea cea
gândită, mai sfântă decât toată sfinţenia,
[decât] Preacurata şi Preabinecuvântata
Fecioară Maria, odrasla rădăcinii celei sterpe
a Sfinţilor şi drepţilor, dumnezeieştilor

Vizita îngerului
sau naraţiunea biblică a evenimentului
Despre evenimentul de astăzi, cel al
Bunei Vestiri (denumită popular şi prin
termenul de origine slavonă Blagovestenia)
Sf. Scriptură ne relatează extrem de succint
în următoarele versete: „Iar în a şasea lună a
fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu,
într-o cetate din Galileea, al cărei nume era
Nazaret Către o fecioară logodită cu un
bărbat care se chema Iosif, din casa lui
David; iar numele fecioarei era Maria Şi
intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce
eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei Iar ea,
văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi
cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate
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părinţi Ioachim şi Ana, rodul rugăciunilor şi
al postirilor părinteşti, fiica cea împărătească
şi arhierească. Şi s-a aflat la loc sfânt în
templul lui Solomon aceea care avea să fie
biserică însufleţită a lui Dumnezeu, Fecioara,
care avea să nască pe Cuvântul cel mai sfânt
decât sfinţii, s-a aflat în altarul templului ce
se numea Sfânta Sfintelor, pentru că acolo a
căutat Domnul din înălţimea slavei împărăţiei
Sale, spre smerenia roabei Sale. Şi a ales-o
pe cea mai înainte aleasă din toate neamurile;
a ales-o ca Maică a Cuvântului Său Cel mai
înainte de veci, pentru a Cărui întrupare
dintru dânsa, încă mai înainte de buna
vestirea îngerului, cu taină a înştiinţat-o pe
ea, precum adeverim despre aceasta prin
istoriile vrednice de credinţă ale sfinţilor”.

generalizat definitiv în secolul al VII-lea în
Răsărit, deşi sărbătoarea în sine este cu mult
mai veche, cel puţin din secolul al IV-lea.
Pentru a se da mai multă strălucire acestei
sărbători, după secolul al VI-lea serviciul
divin s-a îmbogăţit cu multe imnuri, în care
se vorbeşte despre întruparea Fiului lui
Dumnezeu şi mărirea Maicii celei preasfinte.
Căzând tot timpul în perioada Postului Mare,
Biserica dezleagă astăzi la vin, untdelemn şi
la peşte.
„Bucură-te, Mireasă nenuntită…”
Nici imnografia creştină nu a uitat să
reflecte acest minunat eveniment al venirii
îngerului Gavriil şi al bunei sale veşti aduse
Fecioarei din Nazaret. Iată cum descrie
această realitate prin vers şi rugăciune, Sf.
imnograf Roman Melodul: „Cu Gavriil,
arhanghelul/ veniţi şi împreună să alergăm/
către Fecioara Maria/şi acesteia să ne
închinăm/ca celeia ce este Maica şi
hrănitoarea vieţii noastre. Că nu doar
căpeteniei de oşti se cade să se închine
împărătesei/ci şi celor smeriţi le e îngăduit so vadă şi să îi grăiască. Pe care, ca pe o
Maică a lui Dumnezeu/neamurile toate o
fericesc strigând: Bucură-te neîntinată/
Bucură-te, fiică de Dumnezeu chemată!/
Bucură-te curată/Bucură-te, cea dulce şi
bună/Bucură-te bucuria ochilor!/Bucură-te,
Cea fără de sămânţă!/Bucură-te nestricată!/
Bucură-te, Maică fără de bărbat!/Bucură-te,
Mireasă nenuntită”.

Instituirea sărbătorii

Buna Vestire este prima sărbătoare
confirmată în manuscrisele liturgice, dintre
sărbătorile Maicii Domnului. Data acestei
sărbători a variat la început. Astfel, unii o
sărbătoreau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie),
iar în unele Biserici din Apus, ca cele din
Spania, Galia şi Milano, Buna Vestire s-a
sărbătorit la 18 decembrie. Părintele profesor
Ene Branişte susţine că sărbătoarea a fost
introdusă la Roma de papa Leon al II-lea
(681-683 dHr.), la început ca o sărbătoare
locală şi cu denumirea de sărbătoarea
aşteptării Naşterii Domnului; dar variaţia
datei ei a durat în Apus până în sec. XI-lea,
când data de 25 martie s-a generalizat în
toată lumea catolică de atunci. Numai la
armeni Buna Vestire se prăznuieşte pe 7 (Alexandru PRELIPCEAN)
aprilie, în raport cu data veche a sărbătorii
Naşterii Domnului (6 ianuarie). În Răsărit
Sursa: www.bisericasfintiitreiierarhi.md
însă, data de 25 martie s-a generalizat
probabil îndată ce Naşterea Domnului a
început să fie sărbătorita peste tot la 25
decembrie, adică încă din prima jumătate a
sec. al V-lea. Numirea de Buna Vestire s-a
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Ce este
Canonul cel Mare al
Sfântului Andrei Criteanul?
—— • ——

(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) și rugă-ciunea lui Zaharia, tatăl
Sf. Ioan Botezătorul (Luca 1, 68-79).

Este vorba de un canon de pocăință,
adică un lung imn liturgic (peste 250 stihiri),
alcătuit din 9 cântări bogate, com-puse, la
rândul lor, din stihiri scurte de pocăință, ritmate
de
invocația:
'Miluiește-mă,
Dumnezeule, miluiește-mă!', cerere care
amintește de rugăciunea vameșului din prima
duminică a perioadei Triodului.

Fiecare cântare a Canonului începe cu
un Irmos (o strofă dătătoare c|g ton), ;se continuă cu. stihiri mai scurte și se încheie cu o
laudă de preamărire adresată Sfintei Treimi
(doxastikon) și o laudă adresată Maicii Domnului (theotokion).

Canoanele liturgice au apărut la
sfârșitul secolului al VII-lea și începutul
secolului al VIII-lea, înlocuind, în mare
măsură imnele liturgice, numite Condac.
Totuși, între cântarea a 6-a și a 7-a a fiecărui
Canon se mai păstrează un Condac urmat de
un
Icos.

La Canonul inițial al Sf. Andrei Criteanul, mai precis la cântările a 3-a, a 4-a, a 8-a
și a 9-a, au fost adăugate de tim-puriu câteva
canoane mai mici, formate din trei cântări
(trei ode), compuse de 'Teodor' și 'Iosif',
adică Sf. Teodor Studitul (+ 826) și 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 Sf.
Paști a fost închinată pomenirii Sf. Maria
Egipteanca. Apoi a fost adăugată la sfârșitul
Canonul liturgic are nouă cântări lun- fiecărei cântări o stihiră de cerere către Sf.
gi, formate din multe stihiri scurte, iar aces- Andrei Criteanul însuși.
tea nouă intercalau la început cele nouă
După sinaxar se cântă sau recită 16
cântări biblice folosite în viața liturgică
stihiri,
toate
interca-late între Fericiri.
răsăriteană:
Canoanele, care au fost compuse la
început de creștini sirieni elinizați din Palestina, sunt mai sobre din punct de vedere
muzical și au un conținut teologic mai accentuat.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1. Cântarea lui Moise (Ieșirea 15; 1-19);
2. Noua cântare a lui Moise (Deuteronom
32,1-43);

(Text preluat din lucrarea Foame și sete
după Dumnezeu - înțelesul și folosul postului,
Editura 'Basilica' a Patriarhiei Române,
București, 2008)

3. Rugăciunea Anei, mama lui Samuel (1
Regi 2, 1-10);
4. Rugăciunea profetului Avacum
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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.

Suntem invitaţi aşadar să lepădăm
logica omenească, să lepădăm criteriul vizibilităţii şi să primim logica dumnezeiască şi
calea dumnezeiască, a renunţării şi a discreţiei totale, chiar a suferinţei, căci cel ce
voieşte să-şi scape viaţa prin sine, cu propriile forţe, se va pierde, iar cine se dăruieşte
pe sine lui Hristos, chiar până la jertfa propriei sale vieţi, acela se va mântui.

Duminica Sfintei Cruci
—— • ——
În Duminica a treia din Postul Mare,
noi, toţi creştinii, primim o chemare radicală
de a ne apropia de lumea lui Dumnezeu, de
Însuşi Mântuitorul Hristos, de a ajunge să
intrăm pe poarta cea strâmtă, dar primitoare a
Împărăţiei. Chemarea Mântuitorului Hristos,
adresată în mijlocul Postului Mare: „Oricine
voieşte să vină după Mine să se lepede de
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze
Mie“ (Marcu 8, 34), ne invită să lepădăm
calea omenească şi să primim calea
dumnezeiască a renunţării, lucru subliniat în
mod deosebit de teologia Sfinţilor Părinţi
referitoare la calea Crucii, calea urmării lui
Hristos.

În toată teologia patristică se arată că
nu calea tihnei este soluţia apropierii de
dumnezeire, învăţându-ne permanent că pe
cel ce se scufundă pe sine în Dumnezeu nu-l
vrea Dumnezeu să fie niciodată fără grijă, iar
purtarea de grijă a lui Dumnezeu se cunoaşte
prin suferinţele primite pururea. „Dar cei ce
petrec în încercări nu sunt lăsaţi niciodată de
purtarea de grijă a lui Dumnezeu să ajungă în
mâna dracilor. Mai ales dacă sărută picioarele fraţilor şi acoperă vinovăţiile lor, şi
le ascund pe ele ca pe ale lor proprii. Cel ce
voieşte să fie în lumea aceasta fără grijă şi
doreşte aceasta, dar voieşte să vieţuiască totodată în virtute, e străin de calea aceasta“ (Sfântul Isaac Sirul).

Duminica aceasta ni se aşază înainte
chemarea dezlipirii totale de ceea ce este rău
în viaţa noastră, şi mai mult decât atât, ni se
înfăţişează lepădarea, renunţarea şi pierderea
celor omeneşti ca soluţie. Acest aspect este
subliniat de Sfântul Isaac Sirul, care ne arată
în Cuvintele despre sfintele nevoinţe că „nu
poate cineva dobândi dragostea de
Dumnezeu odată cu poftirea lumii, nici nu e
cu putinţă să dobândească părtăşia de
Dumnezeu (comuniune cu El) împreună cu
părtăşia de lume, nici să aibă grija lui
Dumnezeu împreună cu grija lumii (…).
Calea lui Dumnezeu e Crucea de fiecare zi,
căci nimeni nu s-a suit la cer cu răsfăţ“.

Sursa: www.bisericasfintiitreiierarhi.md
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Despre
Taina Spovedaniei
—— • ——

dezlegarea ar trebui dată numai după
îndeplinirea canonului, aşa cum se şi proceda, de fapt, odinioară; în practică însă, ea se
dă astăzi îndată după spovedanie, rămânând
ca fiecare penitent în parte să-şi îndeplinească epitimia în timp, adică fie înainte, fie
după împărtăşire.

Spovedania sau mărturisirea păcatelor în
fața preotului constituie partea principală
a Tainei Pocăinţei, taină prin care credinciosul dobândeşte iertarea păcatelor săvârşite
după botez şi împăcarea cu Dumnezeu şi cu
Biserica. Este deci ca un al doilea botez, cum
a şi fost numită, adică taina curăţirii de
păcatele personale şi a refacerii legăturii spirituale cu Biserica, întreruptă sau slăbită temporar prin păcat. Locul apei curăţitoare a
botezului îl ţin aici lacrimile pocăinţei pentru
păcatele săvârşite.

Odinioară, şi anume prin secolele IIIVI, atât mărturisirea păcatelor mai grave, cât
şi penitenţa se făceau în public. Administrarea Tainei Pocăinţei era mult mai
riguroasă şi mai complicată decât astăzi, fiind
strict reglementată prin disciplina penitenţială, care-i separa pe păcătoşi (cei supuşi
penitenţei) de credincioşii fără păcate,
obligându-i să rămână în pronaosul bisericii
(uneori în pridvor ori afară din biserică) şi
luându-le dreptul de a aduce daruri la biserică, de a participa la Liturghia credincioşilor
Taina pocăinţei are patru faze sau momente şi de a se împărtăşi. Din pricina scandalurilor
distincte:
la care dădea loc adesea mărturisirea publică,
a) Căinţa sau părerea de rău pentru păcate- ea a fost cu timpul părăsită şi a rămas în
le săvârşite;
practică numai mărturisirea individuală şi
b) Spovedania sau mărturisirea păcatelor secretă, obişnuită astăzi.
către duhovnic;
c) Îndeplinirea canonului de
De fapt, în practica vieţii religioase a
pocăinţă (epitimia sau certarea) dat de
majorităţii credincioşilor noştri, spovedania
duhovnic;
este astăzi strâns legată de împărtăşire,
d) Dezlegarea sau iertarea păcatelor, pe
pentru că de regulă împărtăşirea fără
care o dă Sfântul Duh, prin duhovnic.
spovedanie nu se poate face, iar cei ce se
spovedesc o fac de cele mai multe ori cu
Dintre aceste faze sau trepte, cea scopul de a se împărtăşi.
dintâi e de ordin psihologic, lăuntric, iar celelalte sunt acte rituale (liturgice), care fac (Preot Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica
parte din rânduiala mărturisirii. Ultimele specială,
Editura
Lumea
Credinței,
două (îndeplinirea epitimiei şi dezlegarea de București, 2008, pp. 310-311)
păcate) se pot inversa ca ordine. În principiu,
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