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Programul Bisericii Odăi pe luna MARTIE

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

25 martie, (†) Buna Vestire (Blagoveştenia)

Zugravul Maicii Domnului
†B IB LIA

Sfanta Traditie il marturiseste neincetat pe
Sfantul Apostol Luca drept zugrav si iconar
al Maicii Domnului. Se crede ca sfantul a
pictat mai mult de 70 de icoane cu Maica
Ev. Luca 1, 24-38
Domnului, la multe dintre ele, el avand-o
drept model pe Maica Domnului in persoana,
În zilele acelea Elisabeta, soţia lui
ea inca traind in acea vreme.
Zaharia, a zămislit şi s-a tăinuit pe sine cinci
luni, zicând: Astfel mi-a făcut mie Domnul în
zilele în care a socotit să ridice dintre oameni
ocara mea. 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,
Ap. Evrei 2, 11-18
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
Fraţilor, Cel ce sfinţeşte şi cei ce se
închinăciune poate să fie aceasta? Şi Îngerul i sfinţesc dintr-Unul sunt toţi; de aceea, nu se
-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la ruşinează să-i numească pe ei fraţi, zicând:
Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei «Spune-voi fraţilor mei numele Tău. În
naşte Fiu şi vei chema numele Lui, Iisus. mijlocul Bisericii Te voi lăuda». Şi iarăşi:
Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se «Eu voi fi încrezător în El»; şi iarăşi: «Iată
va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui Eu şi pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu».
tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi
peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi El S-a
nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către Înger: împărtăşit de acestea, ca să surpe prin
Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii,
bărbat? Şi, răspunzând, Îngerul i-a zis: Duhul adică pe diavolul, şi să izbăvească pe acei pe
Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa.
Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Pentru că, într-adevăr, nu a luat firea
care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat. Drept
Se va chema. Iată, Elisabeta, rudenia ta, a aceea, dator era întru toate să Se asemene
zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei, şi aceasta fraţilor, ca să fie milostiv şi credincios
este a şasea lună pentru ea, care se numea arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru
stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu curăţirea păcatelor poporului. Că, prin ceea
neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba ce a pătimit, fiind El însuşi ispitit, poate şi
Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi celor ce se ispitesc să le ajute.
Îngerul a plecat de la ea.
Sursa: doxologia.ro
—— • ——
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Programul Bisericii Odăi
LUNA MARTIE
—— • ——
——————————————————
1 martie, duminică, ora 08:00
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai
Sfânta Liturghie
——————————————————
02 martie, luni, ora 17:00
Începutul Postului Mare
Denia Canonului Mare

——————————————————
15 martie, duminică, ora 08:00
Duminica Sf. Grigore Palama
Sfânta Liturghie
——————————————————
18 martie, miercuri, ora 17:00
Program Spovedanie
19 martie, joi, ora 17:00
Taina Sfântului Maslu

03 martie, marți, ora 17:00
Denia Canonului Mare

21 martie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
——————————————————
22 martie, duminică, ora 08:00
05 martie, joi, ora 17:00
Duminica Sfintei Cruci
Denia Canonului Mare
Sfânta Liturghie
——————————————————
07 martie, sâmbătă, ora 08:00
25 martie, miercuri, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
Buna Vestire
—————————————————— Sfânta Liturghie
08 martie, duminică, ora 08:00
26 martie, joi, ora 17:00
Duminica Ortodoxiei
Sfânta Liturghie
Program Spovedanie
——————————————————
10 martie, marți, ora 17:00
28 martie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți
Program Spovedanie
——————————————————
11 martie, miercuri, ora 17:00
29 martie, duminică, ora 08:00
Program Spovedanie
Duminica Sf. Cuv. Ioan Scărarul
Sfânta Liturghie
14 martie, sâmbătă, ora 08:00
——————————————————
Pomenirea celor adormiți
04 martie, miercuri, ora 17:00
Denia Canonului Mare

Vă așteptăm cu drag în Sfânta Biserică!
3

Textul celor zece porunci îl întâlnim în
cărțile „Ieșirea” și „Deuteronomul” ale
Vechiului Testament..

Sf. Proroc Moise

Cele zece porunci
—— • ——
• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a
scos din pământul Egiptului şi din casa
robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!

• 5••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi
fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe
care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.

• 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de
asemănare a niciunui lucru din câte sunt în
cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din
câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te
închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos,
care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor
ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al
patrulea neam, și Mă milostivesc până la al
miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele.

• 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Să nu ucizi!
• 7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Să nu fii desfrânat!
• 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Să nu furi!
• 9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva
aproapelui tău!

• 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău
în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe
cel ce ia în deşert numele Lui.

• 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu
doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui,
nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui,
nici asinul lui şi niciunul din dobitoacele lui
• 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • şi nimic din câte are aproapele tău!” (Ieșire
Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o 20, 2-17)
sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea
toate treburile tale, iar ziua a şaptea este
odihna Domnului
Decalogul (Cele 10 porunci), (din cuvintele
Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi niciun grecești δεκα, deka, „zece” și λoγoς, logos,
lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici „cuvânt”) a fost primit de Moise de
sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici la Dumnezeu pe muntele Sinai. Respectarea sa
asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici reprezintă
condiţia
obligatorie
pentru
străinul care rămâne la tine.
dobândirea mântuirii.
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A doua zi după Buna Vestire a Preacuratei
Fecioare Născătoare de Dumnezeu, Biserica
de demult, prin tipicul Ierusalimului şi prin
rânduiala marelui locaş al Sfântului Sava, a
hotărât a sărbători Soborul Sfântului
Arhanghel Gavriil cu cântări de laudă,
cinstind pe bunul vestitor de bucurie.

Soborul Sfântului
Arhanghel Gavriil
—— • ——

26 martie 2020
A doua zi după Buna Vestire a
Preacuratei
Fecioare
Născătoare
de
Dumnezeu, Biserica a hotărât a sărbători
Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil cu
cântări de laudă, cinstind pe bunul vestitor de
bucurie. Pentru că se cuvine aceluia a fi cinstit de noi după vrednicie, ca cel ce a slujit
Icoană cu Arhanghelul Gavriil
taina mântuirii noastre, aducând Fecioarei
celei fără de prihană vestire despre întruparea
De asemenea, Arhanghelul Gavriil a
lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei
tălmăcit proorocului Daniil vedeniile minpântece.
unate, s-a arătat dreptei Ana înștiințând-o că
va naște pe Maica Domnului nostru Iisus
Sfântul Arhanghel Gavriil este pentru
Hristos, a fost păzitorul Sfintei Fecioare Maoameni îngerul milostivirii și al bunăvoinței
ria pe când se afla în biserică, s-a arătat predumnezeiești. Ființă de foc și dăruită vederii
otului Zaharia vestindu-i nașterea Sfântului
slavei dumnezeiești, Arhanghelul Gavriil a
Ioan Botezătorul. El s-a arătat păstorilor la
fost desemnat de Domnul ca „duh slujitor,
Betleem vestindu-le marea bucurie a Nașterii
trimis ca să slujească pentru cei ce vor fi
Domnului, s-a arătat Mântuitorului Hristos în
moștenitorii mântuirii” (Evrei 1, 14). Potrivit
Grădina Ghetsimani înainte de patima Sa cea
Sfântului Proclu al Constantinopolului, nude bunăvoie. Tot el s-a arătat femeilor
mele lui înseamnă „Dumnezeu și om” și a
mironosițe în ziua Învierii Domnului și Sfinfost rânduit de Dumnezeu să vestească
tei Fecioare Maria pe când se ruga în
tainele legate de Întruparea Domnului nostru
Muntele Eleonului, vestindu-i apropierea
Iisus Hristos. Încununarea acestei misiuni a
cinstitei Adormiri.
fost acel „Bucură-te” adresat Maicii Domnului.
Sursa: basilica.ro
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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.

Fecioara va naște, și după naștere rămâne
fecioară”.
Pr. prof. Florin Chichioaca ne-a
evidențiat și exemplul de credință și smerenie
pe care îl oferă Sf. Fecioara Maria tuturor
credincioșilor prin faptul că acceptă fără
ezitare să fie mama după trup a Fiului lui
Dumnezeu: “Acest exemplu pe care Sf.
Fecioara Maria îl oferă tuturor creștinilor este
un exemplu pe care, mai târziu, îl vor da și
alte sfinte femei care își vor închina viața în
întregime lui Dumnezeu, femei cuvioase,
femei care au ajuns chiar până la mucenicie
pentru credința în Iisus Hristos. Cu siguranță,
faptul că Sf. Evanghelist Luca este singurul
care relatează acest fapt al Buneivestiri arată
că el a fost apropiat de Sf. Fecioara Maria.
Sf. Fecioara Maria, pentru Apostoli și pentru
Sf. Evanghelist Ioan și față de Sf. Luca, a
fost ca o mamă iubitoare și cu siguranță ea ia mărturisit lui aceste gânduri, aceste lucruri
care s-au petrecut în tinerețea ei, în mod
deosebit față de alți Apostoli. Sf. Fecioara
Maria se poartă ca o mamă, ca o apărătoare a
noastră și ne arată că trebuie să fim smeriți în
întreaga noastră viață și să căutam să placem
lui Dumnezeu, și nu oamenilor”.

(†) Buna Vestire
(Blagoveştenia)
—— • ——
În această zi, Arhanghelul Gavriil a
venit la Sf. Fecioara Maria și i-a vestit că ea
va fi cea care îl va naște pe Fiul lui
Dumnezeu. Despre semnificațiile acestui
praznic împărătesc ne-a vorbit pr. prof.
Florin Chichioaca de la Seminarul Teologic
Liceal “Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi: “Un
praznic împărătesc deosebit de important
pentru viața Bisericii, o sărbătoare totodată în
cinstea Maicii Domnului, dar și în cinstea lui
Dumnezeu-Fiul Întrupat. Praznicul de astăzi
este începutul drumului de răscumpărare, pe
care Dumnezeu îl deschide omului făcut
după chipul Său și pe care, până atunci,
diavolul l-a ținut în lanțurile ferecate ale
minciunii, l-a ținut în frică, în înșelare și în
neștiință. Întruparea lui Dumnezeu Fiul în
lume face parte din planul divin de mântuire
a lumii. De aceea, acest fapt minunat a și fost
anunțat de profeți încă din Vechiul
Testament, cum avem exemplul profetului
Isaia 7, 14, unde se spune că “Iată, Fecioara
va lua în pântece și va naște Fiu și vor pune
numele Lui Emanuel, care înseamnă cu noi
este Dumnezeu”, sau exemplul de la
Iezechiel 44, 1-3, unde se relatează trecerea
celui sfânț prin ușa de răsărit a Templului o
singură dată, în tălmăcirea Sf. Părinți aceasta
reprezentând evenimentul unic în care

Semnificațiile duhovnicești
Despre semnificațiile duhovnicești
ale sărbătorii de astăzi ne-a vorbit și pr. lect.
Emil Cioara, slujitor la Catedrala episcopală
din Oradea: “Acest praznic se numește în
limba greacă “ziua salutării”, el fiind fixat de
Biserică în amintirea zilei în care Sf.
Arhanghel Gavriil a vestit pe Sf. Fecioara că
ea va naște pe Mesia, când s-a și zămislit
Dumnezeiescul Prunc în pântecele Sfintei
Fecioare prin puterea Sf. Duh. Această
sărbătoare a fost așezată cu nouă luni înainte
de nașterea cu trup a Domnului, adică la data
de 25 martie”.
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Cugetări ale Sfinților Părinți
despre post
—— • ——
De aceea, chiar de la început, creând
Dumnezeu pe om, îndată l-a dus și l-a predat
în mâinile postului și i-a încredințat acestuia
mântuirea lui ca unei maici iubitoare și celui
mai bun dascăl.”
„Dacă postul a fost necesar în Rai, cu
atât mai necesar este în afara Raiului. Dacă
era de folos leacul mai înainte de rană, cu
atât mai de folos este după rană.” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)
„Fiindcă nu am postit, am căzut din
Rai. Așadar, să postim acum, ca să ne
întoarcem în Rai.”
„Postul este armă împotriva oștirii
demonilor.” (Sfântul Vasile cel Mare)

Icoană Buna Vestire
Pr. lect. Emil Cioara ne-a vorbit și
despre importanța sărbătorii Buneivestiri:
“Dacă ne gândim la importanța acestei
sărbători pentru noi creștinii ortodocși,
trebuie să ne aplecăm puțin atenția asupra
troparului acestui praznic care este plin de o
adâncă încărcătură teologica. Îmi permit să
citesc câteva versete din acest tropar, câteva
stihuri: “Astăzi este începutul mântuirii
noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul
lui Dumnezeu Fiu al Fecioarei se face și
Gavriil darul îl binevesteste. Pentru aceasta,
și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de
Dumnezeu să-i cântăm: Bucură-te, ceea ce
ești plină de har, Domnul este cu tine”. Acest
tropar ne descoperă taina mântuirii neamului
omenesc. Încă de la Buna Vestire s-a făcut
începutul
mântuirii
neamului
nostru
omenesc”.

„Postul veștejește pofta, prin
rugăciune curățește mintea și o pregătește
pentru adevărata contemplare.” (Sfântul
Maxim Mărturisitorul)
„Să postim? Desigur, ca să oprim pornirile
trupului și să ne înmuiem inimile.” (Sfântul
Simeon Noul Teolog)
„Tot binele și frumosul se
săvârșește
și
se
făptuiește
prin
post.” (Sfântul Grigorie Palama)
„Mare armă este postul împotriva
ispitelor, după cum desfătarea de mâncări
este începutul a tot păcatul.” (Theofylact al
Bulgariei)

Mare cale spre tot binele este postul
cu discernământ, iar cel ce nu se îngrijește
de el, smulge tot binele.
Sursa: basilica.ro/
Sursa: doxologia.ro
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Postul Mare sau Păresimile este în
creștinism perioada de asceză și pocăință
premergătoare Paștilor. Postul Mare
durează patruzeci de zile, la care se adaugă
săptămâna Patimilor.

îmbunătățire personală și multă generozitate
cu cei aflați în nevoi. Este simbolul viu al
întregii vieții a unui om care se va împlini
prin propria înviere după moartea în Hristos.
Este o perioadă de înnoire duhovnicească, o
perioadă a pocăinței, a curățirii inimii și
minții, de reîntoarcere către poruncile
Domnului și către aproapele nostru.

POSTUL MARE
—— • ——

Alimentele care nu sunt permise,
tradițional, sunt carnea și produsele din lapte,
pește, vin și ulei (în unele tradiții, doar uleiul
de măsline nu este permis; în altele toate
uleiurile vegetale sunt oprite). Deoarece din
punct de vedere canonic postul strict este
oprit sâmbăta și duminica, vinul și uleiul sunt
admise
în
aceste
zile.
Dacă
sărbătoarea Buneivestiri cade în timpul
Postului Mare, atunci peștele, vinul și uleiul
sunt permise în acea zi.

Începând din 26 februarie
până pe 9 aprilie la care se adaugă
săptămâna Patimilor.
Postul Mare, sau Postul Paștilor, este
perioada de pregătire pentru Sfintele Paști,
fiind asemănat adesea cu o călătorie
duhovnicească către Săptămâna Patimilor și
Înviere. Este un timp liturgic, din cadrul
Triodului, de mare nevoință sufletească și
trupească în care se îmbină cele două feluri
de postire: postul ascetic și postul total. Este
numit "mare" pentru că este cel mai lung și
cel mai important dintre toate posturile.

Pe lângă slujbele religioase descrise
mai jos, se consideră necesar să se acorde o
atenție sporită de către credincioșii ortodocși
rugăciunilor de acasă adică mai multe și mai
dese decât de obicei. Părinții considerau
postul fără rugăciune ca fiind „postul
demonilor”, deoarece demonii nu mănâncă
datorită naturii lor necorporale, dar nici nu se
roagă.

Sensul postirii
Scopul inițial al postirii de dinaintea
Sfintelor Paști era pregătirea catehumenilor
care urmau să fie botezați de Paști și să intre
în biserică. Cu toate acestea, a devenit curând
o perioadă de pregătire spirituală înaintea
sărbătorii Învierii Mântuitorului pentru aceia
care erau deja creștini. Este simbolul viu al
întregii vieții a unui om care se va împlini
prin propria înviere după moartea în Hristos.

În Postul Mare, în zilele de peste
săptămână (de luni până vineri), Biserica
îndeamnă la ajunare până seara. De aceea
ritualul de împărtășanie din aceste zile a fost
legat de vecernie, slujba care marchează
încetarea ajunării. Acest ritual, destul de
simplu la început, a fost înconjurat treptat de
o solemnitate tot mai mare adăugându-i-se
câteva elemente din rânduiala Sfintei
Liturghii.
Astfel
s-a
ajuns
la
Postul Mare este caracterizat prin constituirea Liturghiei Darurilor mai înainte
renunțarea la multe alimente, intensificarea
sfințite, care a devenit unul din momentele de
rugăciunilor
publice
și
particulare,
vârf ale Postului Mare prin frumusețea sa
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deosebită și solemnitatea sa. La această
slujbă de seară, o parte din Trupul și Sângele
Mântuitorului de la slujba din ultima
duminică sunt împărțite credincioșilor.
Atribuită Sfântului Grigorie Dialogul, această
slujbă nu a fost alcătuită de un singur autor ci
este opera colectivă și anonimă a întregii
Biserici.

Atmosfera și
starea sufletească
în Postul Mare

Biserica
Ortodoxă
propune
credincioșilor ei să întâmpine Paștile –
sărbătoare a sărbătorilor și moment de
Dacă "postul ascetic" reprezintă
maximă bucurie – printr-o destul de lungă
abținerea de la anumite mâncăruri și băuturi
perioadă de reculegere și post.
și reducerea substanțială a regimului
alimentar în vederea eliberării de sub
Se întâmplă multe lucruri foarte specifice,
stăpânirea poftelor trupului, "postul total" sau
unice și minunate, în aceste câteva
ajunarea este renunțarea totală la mâncare și
săptămâni ale Postului Mare:
băutură pe o durată scurtă de timp (o zi sau
două) fiind expresia stării de pregătire și
 muzica din biserică se cântă pe tonuri mai
așteptare. În acest sens ajunarea face parte
triste și mai tânguitoare
întotdeauna din pregătirea pentru unirea cu

cântările și imnele amintesc cu deosebire
Hristos în Sfânta Împărtășanie.
căderea noastră (dar și putința de a ne
ridica, cu ajutorul lui Dumnezeu) și
slăbiciunea firii noastre (dar, iarăși, și
putința de a depăși acestea cu harul lui
Dumnezeu)
 slujbele sunt mai lungi și mai dese și
cuprind rugăciuni și ritualuri unice, cum
ar fi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul,
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei
Criteanul sau Liturghia Darurilor mai
înainte sfințite
 veșmintele preoților și odoarele în care
este înveșmântată biserica sunt de culoare
închisă (neagră sau violet/purpuriu închis,
de obicei)
 postul de bucate și abstinență în viața
sexuală, precum și reducerea privitului la
televizor (de exemplu), sunt o invitație de
a investi, mai mult decât de obicei,
energia noastră fizică în cele spirituale,
prin transformarea și transfigurarea ei
(din dragostea fizică față de partener în
dragostea spirituală către tot aproapele),
prin milostenie (din banii ce ar trebui să
Imagine realizată in parohia Odăi
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ne rămână în plus de pe urma postului),
prin lecturi din Biblie și alte cărți
duhovnicești (din timpul rămas prin faptul
că ne uităm mai puțin le televizor,
bunăoară) etc.
Toate acestea creează deci o întreagă
atmosferă în viața noastră – tot așa după cum
dacă avem invitați acasă creăm atmosfera
dorită punând o anumită muzică, aprinzând
lumânări etc. –, atmosferă care să ne conducă
la o stare sufletească pe care Biserica o
consideră de mare folos: tristețea radioasă
(sau "strălucitoare", sau "luminoasă").
Sintagma aceasta – tristețe radioasă
(strălucitoare/luminoasă)
–
simplă
și
frumoasă și profundă în același timp: ea
spune că, pe de o parte, suntem triști, pentru
că vedem toată slăbiciunea noastră, deasa
noastră aplecare către rău, păcătoșenia
noastră; pe de altă parte, însă, știm că
Dumnezeul nostru este Iubire și că este un
Dumnezeu înțelegător, milostiv și iubitor de
oameni, care vrea mântuirea, iar nu pierzarea
noastră, și care pentru asta S-a făcut om și a
pătimit pentru noi, și încă pătimește, pentru
fiecare dintre noi, până la sfârșitul timpurilor.
Şi asta ne dă nădejde, asta transfigurează
tristețea noastră, o penetrează de lumina
Domnului, cu Care împreună-călătorim pe
calea spre înviere.

Structura
Postului Mare
Ca și în Apus, Postul Paștelui ține
patruzeci de zile, cu precizarea că în Răsărit
sunt numărate și duminicile. Începe în mod
oficial luni, cu șapte săptămâni înaintea
Paștilor, după Duminica Izgonirii lui Adam
din Rai (numită și Duminica lăsatului sec de
brânză) și se termină în seara Sâmbetei lui
Lazăr, ziua de dinaintea Duminicii Floriilor Intrarea Domnului în Ierusalim. Cu toate
acestea, postul continuă și în săptămâna
următoare, numită și Săptămâna Patimilor,
Săptămâna Mare sau Săptămâna Sfântă până
la Sfintele Paști. Parcursul acestuia este după
cum urmează:
începe luni după Duminica Izgonirii lui
Adam din Rai (numită și Duminica
lăsatului sec de brânză);
1. Duminica Ortodoxiei (Ioan 1,43-51),
2. Duminica Sfântului Grigorie Palama;
3. Duminica Sfintei Cruci;
4. Duminica Sfântului Ioan Scărarul și
5. Duminica Sfintei Maria Egipteanca.
După Duminica lăsatului sec de carne,
carnea este oprită de la consum.
După Duminica lăsatului sec de brânză sunt
oprite lactatele și începe postirea strictă a
Postului
Mare.
În
această
perioadă, citirile zilnice sunt din Vechiul
Testament, cu precădere din Geneză, Cartea
Pildelor lui Solomon și Isaia. Postul Mare
este urmat de Săptămâna Patimilor, care
începe cu Duminica Floriilor și care precede
Paștile.

Imagine realizată in parohia Odăi
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În Biserica Ortodoxă, Triodul este cunoscut în această perioadă este una apologetică sau
atât ca o carte de cult, cât și ca o perioadă polemică.
liturgică a anului bisericesc structurată în
trei săptămâni premergătoare Postului Mare
Pe de altă parte, semnificațiile
și șapte săptămâni de post.
duhovnicești și pedagogice ale acestei
săptămâni se regăsesc în Evanghelia
Vameșului și a Fariseului, citită în Biserici
De ce nu postim
în prima duminică a Triodului. În pericopă
în prima săptămână
este descris felul mândru de a posti al
fariseului, în antiteză cu smerenia vameșului,
a Triodului?
care era păcătos și mărturisea acest lucru în
—— • ——
rugăciunea sa. Astfel, pentru a ne pregăti de
post așa cum se cuvine și pentru ca nici noi
Dacă urmărim în calendarul ortodox
să nu postim ca fariseul, cu îngâmfare şi
prima dintre cele trei săptămâni pregătitoare
laudă, Biserica a suspendat total postul de
dinaintea Postului Mare, observăm că zilele
miercuri și vineri.
de miercuri și vineri sunt însemnate cu harți,
adică în aceste zile nu se mai ține post, ci este
Cea de-a doua săptămână a Triodului
dezlegare la orice fel de mâncare.
este una obișnuită, adică vom posti
miercurea și vinerea, iar cea de-a treia
Tipicul cel Mare al Sfântului
săptămână este cunoscută drept Săptămâna
Sava arată motivul dezlegării din această
albă, atunci fiind dezlegare la brânză, lapte,
săptămână:
ouă și pește în toate zilele, inclusiv
miercurea și vinerea.
„Trebuie să se ştie că, în această săptămână
postesc blestemaţii armeni urâtul lor post,
Sursa: doxologia.ro
iar noi, monahii, în fiecare zi, chiar şi
miercuri şi vineri mâncăm brânză şi ouă în
ceasul al nouălea, iar mirenii mănâncă
carne, răsturnând astfel dogma acelui fel de
eres al acelora”.
Mai concret, „urâtul post” despre
care vorbește Sfântul Sava este, de fapt,
un post de doliu care dura o săptămână,
instituit de către episcopul Serghie Armeanul
(sec VI) în cinstea câinelui său pierdut –
Arțivurion (de aici și termenul „harți”).
Acest post a fost condamnat, de-a lungul
veacurilor, de mai mulți Părinți ai Bisericii,
printre care se numără Sfântul Ierarh Ioan
Postitorul, Patriarhul Constantinopolului
Pagină, tiparită în timpul lui Carol al II-lea
și Sfântul Cuvios Teodor Studitul.
al României, reprezentand titlul cărții de cult
Înțelegem că intenția pentru care nu postim
“Triodul”
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MATERIE
ATELIER

ÎNDRUMĂTOR

ZIUA ȘI ORA

CERINȚE

INIȚIERE ÎN
CREDINȚA
ORTODOXĂ

VALENTIN
FLORIAN MAGYAR
şi NICOLAE PANĂ

SÂMBĂTĂ
ORA 11:00

Fără limită de vârstă

NEOGREACĂ

ANCA MIHAELA
CIULE

LUNI
ORA 18:00

Copii mai mari
de 7 ani

MOZAIC

ELENAVIOLETA
BĂLAN

ȘAH

FIRARU ROXANA

VINERI
ORA 17:30
MIERCURI
ORA 18:00
MARȚI
ORA 17:00
grupa mică
ORA 18:00
grupa mare

Copii mai mari
de 10 ani
Copii mai mari
de 5 ani

ENGLEZĂ

ANDREI POPA

PICTURĂ PE
STICLĂ

IONEL MICU

SÂMBĂTĂ
ORA 09:30

Grupa mică - copii
între 5 - 7 ani
Grupa mare - copii
peste 7 ani
Copii mai mari
de 9 ani

Parohia Odăi cu Hramurile
Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveani
Str. George Topârceanu nr. 30, Otopeni, Odăile - Ilfov
Pr. Ion D. Iliuţă: mobil: 0721 550 210
www.parohiaodai.ro, e-mail: ilici78@yahoo.com
Iubiti credincioși, dacă aveți plăcerea să sprijiniți biserica prin donații, sponsorizări sau
virament pentru 2% din impozit, o puteți face în contul:
Contul de la BCR Sucursala Otopeni RO55RNCB0069149071070001
CUI-ul 26989098
Mulțumim!
Această revistă este realizată de Parohia Odăi sub atenta îngrijire a Pr. Ion D. Iliuță.
Concepție grafică și editare: Alexandru Costescu;
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