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CALENDAR ORTODOX pe luna MARTIE 2021 
 

1 L Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina 

2 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie 
3 M Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Post. Nu se fac nunți) 

4 J Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana 

5 V Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Post. Nu se fac nunți) 

6 S Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Pomenirea morților - Moșii de iarnă) 

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

Mc. Efrem, ep. Tomisului 
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 

31-46; glas 6, voscr. 6 
8 L Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei 

9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți) 

10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și 
pește. Nu se fac nunți) 

11 J Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului 

12 V Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Zi 
aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți) 

13 S Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Sâmbăta Sf. Cuvioși) 

14 D Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Lăsatul secului pentru Pos-
tul Sfintelor Paști) 

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

14-21; glas 7, voscr. 7 
15 L Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) 

(Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți) 

16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi 
aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți) 

17 M Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți) 

18 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți) 
19 V Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Post. Nu se fac nunți) 

20 S Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare 

la ulei și vin. Nu se fac nunți) 
21 D Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 8, voscr. 8 

22 L Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Post. Nu se fac nunți) 
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți) 

24 M Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se 

fac nunți) 
25 J (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

26 V Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, 

Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Post. Nu se fac nunți) 
27 S Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Sâmbăta a II-a din 

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

28 D Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Dezlegare la ulei și 

vin. Nu se fac nunți) 

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 

1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 1, voscr. 9 
29 L Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac 

nunți) 

30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Post. Nu se fac nunți) 
31 M Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Post. Nu se fac nunți) 
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Programul Bisericii Odăi 

pe luna MARTIE 2021 
 ——  •  —— 

 

4 martie, joi, ora 17:00  

Taina Spovedaniei 

 

6 martie, sâmbătă, ora 07.00  

Sâmbăta morților 

Moșii de iarnă 

 

7 martie, duminică, ora 08.00  

Sfânta Liturghie 

Duminica Infricoșătoarei Judecăți 

(lăsatul sec de carne) 

 

11 martie, joi, ora 17:00  

Taina Spovedaniei 

 

13 martie, sâmbătă, ora 08.00  

Pomenirea celor adormiți 

 

14 martie, duminică, ora 08.00  

Sfânta Liturghie 

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai 

(lăsatul sec de branză) 

 

15 martie, luni 

Începutul Postului Sfintelor Paști 

 

15, 16, 17, 18 martie 

(luni, marți, miercuri, joi), ora 18.00 

Canonul cel Mare  

al Sântului Andrei Criteanul 

 

20 martie, sâmbătă 

Pomenirea celor adormiți, ora 08.00 

Taina Spovedaniei, ora 11.00 

 

21 martie, duminică, ora 08.00  

Sfânta Liturghie 

Duminica Ortodoxiei 

 

23 martie, marti, ora 17.00 

Taina Sf. Maslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 martie, joi, ora 08.00 

BunaVestire 

 

27 martie, sâmbătă 

Pomenirea celor adormiți, ora 08.00 

Taina Spovedaniei, ora 11.00 

 

28 martie, duminică, ora 08.00  

Sfânta Liturghie 

Duminica Sf. Grigorie Palama 
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(†) Buna Vestire,  

începutul mântuirii noastre 
——  •  —— 

 

L 
a 25 martie, Biserica dreptmăritoare 

prăznuieşte Buna Vestire, una din 

sărbătorile mari închinate Preacuratei 

Născătoare de Dumnezeu, zi de mare bucurie 

duhovnicească. 

 De demult, în Paradis, printr-o femeie 

a intrat păcatul în lume. La "plinirea vremii", 

tot printr-o femeie, păcatul trebuia biruit. 

 "Potrivnica şarpelui" şi "fecioara 

îmbrăcată în lumină" trăia în Nazaretul 

Galileii. Era o copilă curată şi smerită, cu o 

credinţă autentică, puternică şi o iubire sfântă 

care se îndrepta doar către Dumnezeu. Trăise 

la Templu şi învăţase acolo Legea cea Veche. 

Ştia proorociile. Era pildă celor din preajmă. 

Îşi ducea zilele în post şi rugăciune, punându

-şi nădejdea numai în Dumnezeu. Se 

păstrează şi acum la Nazaret ruinele casei în 

care a trăit Preacurata Fecioară. În apropiere 

se găseşte şi un izvor de unde Fecioara 

aducea apă pentru casă. 

 Acolo, la Nazaret, trimis a fost 

Arhanghelul Gavriil să-i aducă vestea că va 

lua în pântece şi va naşte pe Fiul celui 

Preaînalt: "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 să 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" (Ev. 

Luca I, 28-31). Sfântul Grigorie Palama 

spune că Arhanghelul bunelor vestiri se 

desfăta de curăţenia şi frumuseţea gândurilor 

Fecioarei. 

 Ca una care voia să-şi păstreze 

neîntinată fecioria, Maria rămâne uimită de 

vestirea adusă de Arhanghel: "Cum va fi 

aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de 

bărbat?" (Ev. Luca I, 34). 

 Sfântul Iacob Monahul, referindu-se 

la aceasta, spune: "Maria n-ar fi primit să fie 

Maica Mântuitorului, dacă prin aceasta urma 

să-şi calce făgăduinţa de feciorie. De aceea, 

îngerul o linişteşte, spunându-i felul naşterii 

şi cine va fi Cel ce Se va naşte". 

 Încredinţată de cuvintele 

Arhanghelului, curata Fecioară acceptă cu 

smerenie spunând: "Fie mie după cuvântul 

tău!" (Ev. Luca I, 38). Părinţii Bisericii 

afirmă că acesta a fost momentul când S-a 

zămislit Fiul lui Dumnezeu: "Fiul lui 

Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil 

harul bine-l vesteşte" (Troparul Bunei 

Vestiri). 

 Sfântul Ioan Damaschin subliniază că 

Sfânta Scriptură menţionează de două ori 

cuvântul "Fie". La început, când Dumnezeu a 

poruncit să fie lumină, prin acest "Fie" s-a 

iniţiat zidirea lumii materiale. Când Fecioara 

rosteşte la Nazaret "Fie", s-a început 

restaurarea lumii stricate prin păcatul 

strămoşesc. Se ştie foarte bine că a restaura 

este mai greu decât a face din nou. 

 Tot Sfântul Ioan Damaschin afirmă 
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că, după ce Fecioara Maria a rostit cuvântul 

"Fie", Cerul şi nenumăratele oşti îngereşti au 

săltat de bucurie că de acum neamul omenesc 

va avea un Răscumpărător. Dacă Fecioara n-

ar fi acceptat să fie Maica Mântuitorului, 

poate că nici acum nu am fi fost 

răscumpăraţi. 

 Sfântul Grigorie Palama observă că 

Buna Vestire s-a petrecut într-o zi de vineri, 

la ceasul al şaselea, adică în ziua şi-n ceasul 

în care au păcătuit primii oameni, născătorii 

neamurilor, zi în care avea să se întâmple şi 

jertfa Crucii de pe Golgota mântuirii. 

 Buna Vestire "este începutul mântuirii 

noastre şi arătarea tainei celei din 

veac" (Troparul sărbătorii). Este ziua 

bucuriei şi a speranţei împăcării noastre cu 

Dumnezeu, prin întruparea Dumnezeiescului 

Său Fiu. 

 Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă 

că pe Maica Domnului "oştile îngerilor au 

numit-o cu adevărat fericită, ca şi neamurile 

oamenilor, iar cei ce nu o consideră fericită şi 

nu o preamăresc, nu sunt număraţi împreună 

cu oamenii, ci sunt fiii pierzaniei şi partea 

diavolului, toate neamurile adevăraţilor 

oameni o numesc fericită şi o preamăresc şi o 

au drept ajutor şi mijlocire la Domnul". 

 Evenimentul Bunei Vestiri, depăşind 

hotarele timpului şi ale spaţiului, rămâne 

mereu actual în viaţa Bisericii. Crearea lumii 

- întru începuturi - şi recrearea ei - prin 

întruparea Domnului, binevestită de 

Arhanghel - cer o a treia schimbare - de 

această dată personală - a fiecăruia dintre noi. 

Căpătăm starea de om nou în momentul în 

care şi noi, în smerenie şi ascultare, 

răspundem chemării, ca oarecând Fecioara: 

"Fie". 

 "Astăzi este începutul mântuirii 

noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul 

lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei se face şi 

Gavriil harul mai înainte îl binevesteşte." 

Aşadar, troparul praznicului împărătesc al 

Bunei Vestiri redă în câteva cuvinte 

esenţialul acestui moment de o covârşitoare 

importanţă în istoria mântuirii. Din acest 

motiv, sărbătoarea Bunei Vestiri, deşi se 

prăznuieşte întotdeauna în Postul Mare, are o 

strălucire aparte, care trece dincolo de 

asprimea şi căinţa ce le impun zilele de 

meditaţie care premerg marelui praznic al 

Învierii Domnului şi al învierii noastre din 

păcat şi moarte. 

 Am văzut în Muntele Athos câteva 

icoane care zugrăvesc taina acestei întâlniri 

dintre cea Preacurată şi arhistrategul mesager 

al izbăvirii noastre din întunericul 

neascultării protopărinţilor Adam şi Eva. 

Apropierea îngerului către sfioasa Fecioară 

defineşte de fapt aceeaşi lume, a curăţiei 

netulburate de frământătura păcatului, de 

pasiuni şi orgolii omeneşti. Îngerul trimis din 

înaltul Cerului se întâlnea cu cea mai curată 

fiinţă pe care umanitatea o putea oferi 

Dumnezeirii. Era, de fapt, întâlnirea dintre un 

înger ceresc cu altul pământesc. 

 Atmosfera acestei sărbători este greu 

de redat în cuvinte. Canonul Bunei Vestiri 

(cântarea a IX-a) arată prin cuvintele 

imnografului: Binevesteşte, pământule, 

bucurie mare, lăudaţi, ceruri, slava lui 
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Dumnezeu! Pământul întreg, de la o margine 

la alta, şi cerurile binevestesc bucuria cea 

mare a mântuirii şi slava lui Dumnezeu 

descoperită în mod minunat la Nazaret, în 

Galileea Neamurilor. La fel de sugestiv 

vorbeşte şi Slava Laudelor de la Utrenia 

praznicului: Taina cea din veac se descoperă 

astăzi şi Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului se 

face, ca părtaş fiind la ceea ce este mai rău, 

să mă împărtăşească pe mine din ceea ce este 

mai bun. Amăgit a fost odinioară Adam şi 

dorind să fie Dumnezeu, nu a fost. Iar 

Dumnezeu se face om, ca pe Adam să-l facă 

Dumnezeu. Să se veselească făptura şi să 

salte firea, că arhanghelul stă cu frică 

înaintea Fecioarei şi-i aduce veste de bucurie, 

împotriva întristării. Cel ce te-ai întrupat din 

milostivirea milei, Dumnezeul nostru, slavă 

Ţie. 

 Deşi mulţi oameni înţeleg mai puţin 

semnificaţia profundă a sărbătorii Bunei 

Vestiri, totuşi o întâmpină cu mare bucurie. 

Atunci când pătrunzi în adâncurile 

teologhisirii, descoperi marea milostivire a 

lui Dumnezeu faţă de omul căzut, rămas 

captiv în mrejele păcatului şi neascultării. 

 Neuitând făgăduinţa că va trimite un 

Răscumpărător, la vremea potrivită, 

Dumnezeu, Cel ce se odihneşte pe Tron de 

heruvimi şi este înconjurat de oştire cerească, 

a privit spre cei pe care i-a zidit din ţărână, 

suflând asupra lor Duh de viaţă. 

 La Buna Vestire a avut loc o altă 

creare a lumii, prin ascultarea şi smerenia 

celei pe care aveau să o cinstească toate 

neamurile, după cum ea însăşi mărturisea. 

 În fiecare an, Buna Vestire ne aduce 

aminte că Fiul lui Dumnezeu S-a sălăşluit 

între noi, cu gândul de a ne readuce întru 

frumuseţile Paradisului pierdut, de unde am 

fost izgoniţi odinioară. Şi dacă Fiul lui 

Dumnezeu vine la noi, cum îl primim şi ce-I 

oferim ca El să rămână în noi şi sălaş să-Şi 

facă? 

- Suntem smeriţi şi ascultători, urmând 

exemplul Fecioarei? 

- Petrecem în post şi rugăciune asemenea ei? 

- Iubim virtuţile ori patimile? 

- Citim Scripturile, pentru că ele vorbesc 

despre El? 

- Căutăm prietenia îngerilor şi a Cerului sau 

doar prieteniile oamenilor? 

- Suntem iubitori de Biserică sau paşii noştri 

duc doar către adunări nefolositoare? 

 Sunt multe întrebări pe care trebuie să 

ni le punem la praznicul Bunei Vestiri. 

Meditând la aceste întrebări, vom afla, în 

smerenia căutării noastre lăuntrice, răspunsul 

cel adevărat, recunoscând totodată realitatea 

duhovnicească în care ne aflăm, cu dorinţa 

sinceră de a ne schimba (îndrepta). 

 Astfel, această mare sărbătoare 

rămâne plină de nădejde pentru noi care 

retrăim în această zi adevărul înomenirii 

Fiului lui Dumnezeu, care ne cheamă 

stăruitor către El, Cel ce este Calea, Adevărul 

şi Viaţa. 

Sursa: ziarullumina.ro 
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P O S T U L 
——  •  —— 

 

P 
ostul (slv. postu) - este d.p.d.v. 

religios o rânduială disciplinară prin 

care Biserica îndrumează viaţa 

credincioşilor săi pe căile trăirii creştine, ale 

virtuţii şi cinstirii lui Dumnezeu. Postul, 

adică abţinerea totală sau parţială de la 

anumite alimente (zise „de dulce”) pe timp 

mai scurt sau mai îndelungat este o practică 

existentă în mai toate religiile, din toate 

timpurile. În afară de postul religios, există şi 

un post pur igienic, pentru păstrarea sănătăţii, 

recomandat chiar de medicină, ca mijloc de 

vindecare, pentru redresarea organismului 

obosit şi intoxicat de hrana prea îmbelşugată 

şi de îmbuibare. Hipocrate, celebrul medic al 

antichităţii păgâne, atribuia longevitatea sa 

postului, spunând că niciodată nu s-a ridicat 

de la masă sătul de tot. Filosoful Pitagora 

propovăduia asceza-un mod de viaţă care se 

baza pe post şi abstinenţă. Sf. Antonie cel 

Mare a trăit 105 ani, practicând un post 

riguros, timp de peste 80 de ani, de altfel ca 

mulţi alţi pustnici, exemple de longevitate. 

Greco-romanii practicau postul sub ambele 

forme: religios şi igienic; egiptenii şi 

babilonienii îl practicau pentru a-şi ispăşi 

păcatele (post de penitenţă). Budiştii şi 

brahmanii îl ţineau ca o regulă de viaţă. 

Mahomedanii au postul numit Ramadan sau 

Ramazan, care recomandă ajunarea, întreaga 

zi, un anumit timp pe an (cam o lună — luna 

Kamadanului). În religia mozaică a 

Vechiului Testament, postul era reglementat 

prin Legea lui Moise: postul Curăţirii sau 

Ispăşirii (ţinui în ziua a zecea, din luna a 

şaptea), la care, după captivitatea 

babiloniană, s-au adăugat şi zile din alte luni 

şi cel din ajunul zilei de Purim s.a. În vremea 

Mântuitorului, evreii cei mai zeloşi posteau 

una sau mai multe zile din lună, iar fariseii 

ţineau două zile pe săptămână (luni şi  joi, cf. 

Luca 18,12) şi le asociau cu rugăciuni şi 

fapte de milostenie. Mai erau şi posturi 

particulare, pe care şi le impuneau în anumite 

împrejurări. Moise a postit 40 de zile, pe 

Muntele Sinai, când a primit de la Dumnezeu 

Tablele Legii; Iisus a practicat postul şi a 

ţinut şi El 40 de zile de post, înainte de a-şi 

începe activitatea de învăţător. Sfinţii 

Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii au 

practicat postul, în creştinism s-a accentuat 

mai ales sensul spiri-tual al postului, 

considerând că adevăratul post nu înseamnă 

numai abţinerea de la mâncare şi băutură, ci 

trebuie să fie o continuă strădanie de a 

domina, cu spiritul şi voinţa, instinctele, 

patimile şi pornirile inferioare ale trupului. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postul adevărat este o cale spre 

desăvârşirea sufletului prin progresul în 

virtute, iar ca act de cult înseamnă jertfa de 

evlavie, căinţă şi supunere către Dumnezeu, 

tinzând la stabilirea unui echilibru lăuntric, în 
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care spiritul să domine viaţa omului; postul e 

un auxiliar al efortului de desăvârşire. Unul 

dintre discipolii Sfinţilor Apostoli îndeamnă: 

„Posteşte dar lui Dumnezeu, un post ca 

acesta : să nu faci o faptă rea în viaţa ta, ci 

slujeşte Domnului cu inima curată, păzind 

poruncile Lui şi mergând pe calea hotărârilor 

Lui; să nu se suie în inima ta nici o faptă rea; 

crede însă lui Dumnezeu, că dacă vei face 

acestea, dacă te vei teme de El şi dacă te vei 

înfrâna de la orice lucru rău, vei trăi în 

Dumnezeu” (Păstorul lui Herma, Pilda V, 1, 

în SPA 2, p. 271 ). Postul „extern” (postul de 

bucate) se desăvârşeşte prin postul 

“intern” (postul de păcate); însoţit de 

rugăciune, duce la comuniunea cu 

Dumnezeu; “vei trăi în Dumnezeu” adică 

starea supremă de desăvârşire şi fericire. 

 

 Primele prescripţii despre post în 

Biserica creştină, le aflăm în 

“Didahii” (Învăţătura celor 12 Apostoli), în 

care se fixează, peste săptămâna, două zile de 

post (miercurea şi vinerea, în loc de luni şi 

joi, cum posteau fariseii). Mai târziu, 

Constituţiile Apostolice fixează şi celelalte 

posturi din ajunul unor mari sărbători 

(Crăciunul, Paştile, Bobotează), la 

împărtăşiri. La început Sf. Euharistie se lua 

seara, aşa că cei ce urmau să se 

împărtăşească nu mâncau nimic toată ziua 

(ajunau), scopul postului fiind împărtăşania, 

unirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Felul 

în care trebuia să se ţină posturile a fost 

reglementat de Sinoadele ecumenice 

astfel: Postul integral (ajunare), care consta 

în abţinerea de la mâncare un timp 

îndelungat (40 de zile) sau numai o zi; Postul 

aspru (xirofagia), cu hrană uscată, nimic 

gătit; Postul comun, obişnuit cu bucate gătite 

cu untdelemn, evitându-se produsele de 

origine animală (came, lapte, brânză, ouă). 

Catolicii recoman-dă în post numai 

înlăturarea cărnii, restul alimentelor fiind 

permise; Postul uşor (dezlegare), când se 

permite consumarea peştelui şi vinului. 

 

 Posturile rânduite de Biserica 

Ortodoxa de Răsărit sunt arătate în 

calendarul ortodox, şi anume:  

 

 Sfântul şi Marele Post, numit şi al 

Patruzecimii (Păresimilor), este Postul 

Paştilor, care închipuieşte postul de 40 zile al 

Mântuitorului; ţine şase săptămâni şi are dată 

schimbătoare, ca şi Pastile, de care ţine; este 

rânduit pentru curăţirea sufletului prin 

înfrânare, rugăciune, milostenie, spovedanie 

şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. în acest 

post nu se mănâncă: lapte, brânză, carne, ci 

numai legume fierte (fără grăsimi) şi fructe; 

în zilele de dezlegare e permis untdelemnul 

şi vinul, adică: sâmbăta, duminica, la 24 

februarie (sărbătoarea „Aflarea capului Sf. 

Ioan Botezătorul”), la 9 martie (Sf. 40 de 

Mucenici), la 25 martie (Buna Vestire), când 

este şi dezlegare la peşte, ca şi în Duminica 

Floriilor. Cu deosebită evlavie se cuvine a se 

ţine postul din prima şi ultima săptămână a 

Postului, când se recomandă ca luni şi marţi 

în prima săptămână să se mănânce numai o 

dată pe zi — seara — pâine şi apă, iar în 

săptămâna Patimilor, în afară de joi, când se 

pot lua 2 mese — se mănâncă la fel, vineri şi 

sâmbătă, fiind post desăvârşit. Bolnavii au 

voie să mănânce cu untdelemn şi să bea vin 

în Postul Mare. 

 

 Postul Sfinţilor Apostoli sau al 

Sâmpetrului, se ţine în cinstea Sf. Apostoli 

Petru şi Pavel. Are dată schimbătoare, fiind 

în legătură cu data Paştilor şi durata nu e 

fixă, căci dacă Paştile cad mai târziu, se 

scurtează durata de la Rusalii până la 29 

iunie (ziua Sf. Petru şi Pavel) şi poate fi 

uneori chiar de numai 2 zile. Se lasă sec în 

prima duminică după Rusalii (Duminica 

Tuturor Sfinţilor). În zilele de luni, miercuri 
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şi vineri din acest post nu se mănâncă 

untdelemn, nici vinul nu e permis; dacă într-

una din zile e un sfânt cu cruce neagră, se 

face dezlegare la peşte. 

 

 Postul Sfintei Maria sau Sântă Măriei 

se ţine pentru cinstirea Maicii Domnului, la 

15 august fiind ziua adormirii ei, când, după 

tradiţie, trupul i-a fost înălţat la cer. Postul 

dintre 1 şi 15 august are aceeaşi rânduială ca 

al Sfinţilor Petru şi Pavel. 

 

 Postul Naşterii Domnului sau 

al Crăciunului are date fixe (între 15 

noiembrie şi 25 decembrie). Este un post mai 

uşor decât al Paştilor, deoarece se îngăduie 

sâmbăta şi duminica dezlegare la peşte, iar 

marţi şi joi la untdelemn şi vin. În ziua de 

ajun (24 decembrie) se ajunează, adică nu se 

mănâncă nimic toată ziua, iar seara se 

mănâncă grâu fieri, îndulcit cu miere. Postul 

din timpul anului se ţine miercuri şi vineri în 

fiecare săptămână, nu numai în post, în afară 

de săptămânile când se face dezlegare de 

post (numită „harţi”). 

 

 Zilele de harţi sunt: Miercurile şi 

Vinerile din Săptămâna Vameşului şi 

Fariseului şi din a Brânzei (ultima până la 

începutul Postului Paştilor, când se mănâncă 

numai ouă şi lactate, nu şi carne); Săptămâna 

Luminată (prima după Înviere, până la 

Duminica Tomii); săptămâna de după Rusalii 

(până la Duminica Tuturor Sfinţilor) şi cele 

două săptămâni dintre Crăciun şi Bobotează, 

afară de ajunul Bobotezei, când se posteşte; 

zilele de harţi, de dezlegări şi de post sunt 

însemnate în calendarul Bisericii Ortodoxe. 

Sursa: Pr. Prof. Ene Branişte, Prof. Ecaterina 

Branişte, „Dicţionar de cunoştinţe 

religioase”, Editura „Andreiana”, Sibiu, 

2010. 

 

Sursa: mitropolia-ardealului.ro 

 

C I T A T E  

Sfanta Impartașanie 
——  •  —— 

 

“Chiar dacă am fi umplut oceanul cu 

lacrimile noastre, nici măcar atunci nu I-am 

fi putut răsplăti Domnului cum se cuvine 

pentru ceea ce El ne dăruieşte în mod gratuit, 

hrănindu-ne cu Prea Cura-tul Său Trup și 

Prea Cinstitul Sau Sânge, Care spală, curăţă, 

dă viaţă si ne ridică din moarte.” 

 

“Harul dăruit nouă prin Împărtăşanie este atât 

de mare încât oricât de nevrednic și de 

păcătos ar fi un om, de îndată ce acesta se 

apropie de Domnul (..) chiar dacă am fi 

cuprinşi din cap până în picioare de rănile 

păcatelor vom fi curăţiţi, şi vom deveni din 

ce în ce mai luminaţi şi vom fi mântuiţi.” 

 

“Încercând pe cât ne este cu putință să ne 

concentrăm asupra înţelegerii smerite a 

totalei noastre păcătoşenii, trebuie să ne 

apropiem de Sfânta Împartășanie, care dă 

viată la toţi şi la toate, cu nădejdea şi ferma 

credinţă în negrăita milostivire a lui 

Dumnezeu spunând cu frângere de inimă: am 

păcătuit, o, Doamne, cu sufletul, cu ini-ma, 

în cuvânt, în gând, şi cu toate simţurile 

mele.” 

 

“Câteodată, în această lume, oamenii iau 

Sfânta Împărtăşanie; dar, după judecăţile 

Domnului ei rămân neîmpărtăşiţi. Un altul 

poate dori să se împărtăşească, dar dorinţa sa 

rămâne neîmplinită, independent de voinţa 

sa. Unui astfel de om Sfânta Împărtăşanie îi 

poate fi dăruită în chip nevăzut, printr-un 

înger al lui Dumnezeu.” 

 

Sfântul Serafim de Sarov 

1759 - 1833 
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Mărturisirea păcatelor este indispensabilă 

pentru creşterea noastră în Hristos, aşa cum 

este necesară curăţenia casei, spălarea 

trupului sau igiena.  

 

10 lucruri de știut  

la (prima) spovedanie 
——  •  —— 

  

S 
povedania este esenţială pentru orice 

creştin, botezat în numele Preasfintei 

Treimi. Prin Botez omul primeşte un 

veşmânt de lumină necreată, un înger păzitor 

şi un loc în rai, şi mai ales este înfiat de 

Dumnezeu, devine cetăţean al cerului şi 

casnic al lui Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu 

după har. 

 

 Pe măsură ce omul înaintează în viaţă, 

această haină luminoasă a vieţii se întunecă 

din cauza păcatelor, se pătează de fărădelegi 

şi trebuie spălată mereu, în mod ritmic şi 

conştient, prin Botezul lacrimilor, adică prin 

Sfânta Taină a Spovedaniei. Ea este 

indispensabilă pentru creşterea noastră în 

Hristos, aşa cum este necesară curăţenia 

casei, spălarea trupului sau igiena. 

Spovedania este aşadar curăţirea sufletului de 

păcate în faţa lui Dumnezeu care iartă 

păcatele şi în prezenţa preotului duhovnic 

care dă prin Duhul Sfânt sfaturile şi 

tratamentul duhovnicesc care trebuie urmat 

în fiecare caz în parte. 

 

 Mii de oameni care se declară creştini, 

nu înţeleg de ce viaţa lor este plină de 

suferinţă, de întuneric şi de moarte. Însă de 

cele mai multe ori este din vina păcatelor 

care sufocă viaţa noastră şi instaurează 

dependenţa de rău şi de înstrăinare de 

Dumnezeu. Lipsa de spovedanie echivalează 

cu rarefierea aerului spiritual, cu asfixierea 

noastră duhovnicească, ca sămânţa între 

spini, şi cu moartea spirituală. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De cele mai multe ori, oamenii care 

nu s-au spovedit niciodată, sau doar în 

copilărie, la porunca părinţilor, au o frică şi o 

ruşine de spovedanie şi caută tot felul de 

justificări pentru a evita curăţenia generală 

din sufletul şi viaţa lor. Ruşinea de preot nu 

trebuie însă să fie mai mare decât ruşinea pe 

care o vom avea în faţa întregii umanităţi şi 

în faţa îngerilor, când se vor da pe faţă 

păcatele noastre şi vom fi aruncaţi în focul 

cel veşnic. Preotul este şi el un om cu 

siguranţă păcătos, şi are şi el nevoie de 

duhovnic, şi oricum a auzit de multe ori tot 

felul de păcate, şi poate discerne gravitatea, 

stăruinţa lor, obişnuinţa de a păcătui, păcatul 

cronic sau ocazional, însoţit de pocăinţă sau 

de indiferenţă etc. 

 

 Nimeni nu simte plăcere să spună 

tainele întunecate ale sufletului său lui 

Dumnezeu. Dar El oricum le cunoaşte şi ne-a 

văzut când le-am săvârşit, aşa că ruşinea de 

Dumnezeu trebuia să lucreze atunci când am 

făcut păcatul, nu când ne spălăm definitiv de 

el. Pocăinţa trebuie însoţită de lacrimi de 
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regret, de hotărârea de a nu mai păcătui, de 

refuzul păcatului, de conştiinţa friabilităţii şi 

slăbiciunilor noastre. Este un moment de 

ardere interioară a spinilor păcatelor noastre, 

de cauterizare a răului din noi. Spovedania 

este o operaţie dureroasă, dacă e onestă şi 

totală, prin care se extirpează din noi 

izvoarele răului, ocaziile, prejudecăţile, 

complexele şi catalizatorii păcatului. În acest 

moment de chirurgie duhovnicească, 

Dumnezeu transformă în nefiinţă păcatele 

noastre, le şterge din memoria Sa infinită, 

prin iubire şi ne dăruieşte puterea Duhului 

Sfânt de a nu le mai repeta. Sfântul Ioan 

Gură de Aur spunea despre spovedanie: 

“Dacă nou ne amintim de păcatele noastre, 

Dumnezeu le va uita, iar dacă noi le vom 

uita, Dumnezeu şi le va aminti”. 

 

 Iată câteva dintre sfaturile pe care 

este bine să le urmăm atunci când mergem 

la spovedanie, mai ales dacă este Prima 

Spovedanie, sau una după multă vreme. 

 

1.Vorbeşte cu Părintele duhovnic. O 

discuţie în prealabil, înainte de Spovedanie, 

este în măsură să alunge temerile, 

prejudecăţile şi părerile despre o asemenea 

Sfântă Taină. O discuţie liberă şi degajată 

înseamnă şi o pregătire mentală pentru 

mărturisirea păcatelor. Duhovnicul îţi poate 

spune ce rugăciuni să spui înainte de 

Spovedanie, unde găseşti un ghid de 

spovedanie etc. 

 

2.Citeşte rugăciunile pentru Spovedanie. 

Mărturisirea este un exerciţiu spiritual 

complex, care merge la rădăcinile căderilor 

noastre spirituale. Ce altă cale mai bună 

pentru reconcilierea noastră cu Dumnezeu 

poate fi decât rugăciunea? Ea aduce şi o 

sensibilitate şi o atenţie sporită pentru 

momentul mărturisirii, o simţire a efectelor 

răului în viaţa noastră, un dor de Dumnezeu 

şi de curăţie şi o plângere interioară în care 

păcatele sunt respinse din suflet şi apare 

hotărârea de a nu mai păcătui. Dumnezeu 

poate ierta orice păcat dacă ne spovedim 

sincer şi dacă urmăm tratamentul prescris de 

Doctor. 

 

3.Meditează asupra păcatelor tale. O 

perioadă de bilanţ interior, de gândire 

retrospectivă şi anticipativă asupra vieţii 

noastre, amintirea vieţii de păcat şi hotărârea 

de a abandona vechea viaţă, un clasament 

interior al căderilor noastre, de la păcatele 

mici până la cele omorâtoare de suflet, sunt 

necesare înainte de vorbirea cu Dumnezeu. 

Inima uşurată de rugăciune, simte mai acut 

nevoia de pocăinţă. La acest stadiu se află 

surogatul de spovedanie din confesiunile 

potestante, în care vorbirea cu Dumnezeu 

este anulată şi rămâne doar o introspecţie 

mentală, inutilă din punct de vedere haric. 

Unii oameni se ghidează cu Decalogul, alţii 

cer ca duhovnicul să le pună întrebări. Cel 

mai indicat este însă un Ghid de spovedanie, 

unde putem găsi toate păcatele posibile. 

 

4.Să ai o inimă plină de regret.  Apropierea 

de scaunul Spovedaniei înseamnă un pas spre 

Dumnezeu. Lepădarea de păcate şi de patimi 

trebuie făcută însă cu străpungerea inimii, cu 

regret pentru răul pe care l-ai săvârşit, cu 

dorinţa de a vindeca rănile din sufletul tău, 

care-L întristează pe Hristos. Modelul de 

pocăinţă este vameşul din parabola 

Mântuitorului. Aşadar, smerenia, pocăinţa, 

privirea înspre pământ, realismul pentru 

neputinţa sufletului tău, conştiinţa păcătuirii, 

dar şi speranţa iertării, dorul după virtute, 

făgăduinţa de a păstra lumina în suflet, toate 

acestea sunt necesare pentru o spovedanie 

sinceră. Vindecarea de păcat înseamnă 

lepădarea lui dar şi o perpetuă atenţie pentru 

a nu cădea din nou în acelaşi întuneric. 

Părintele duhovnic trebuie să audă ce este 
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putred şi rău, nu ceea ce este bun. 

Spovedania nu este povestea vieţii noastre, ci 

examenul de extirpare a păcatului şi a răului 

din sufletul nostru. 

 

5.Fii concis. În timpul spovedaniei, toate 

păcatele trebuie descrise pe scurt, fără a apela 

la circumstanţe şi amintiri colaterale, sau în 

amănunte particulare. Părintele duhovnic 

poate pune întrebări pentru a vedea gravitatea 

păcatului. Totuşi mărturisirea nu trebuie să 

fii prea general, pentru a permite 

duhovnicului să vadă amplitudinea şi 

înrădăcinarea omului în păcat, sau 

dimpotrivă. 

 

6.Fii clar. Nu încerca să eufemizezi sau să 

spui unui păcat altfel decât se numeşte el. 

Expresii de genul “am fost ispitit”, “am 

căzut” etc., nu înseamnă nimic în iconomia 

examenului şi a iertării. 

 

7.Spovedeşte-te complet. Este important să 

spui toate păcatele, fără a ascunde ceva. 

Scopul spovedaniei nu este de a arăta bine la 

chestionar, ci de a scăpa de păcate şi de a afla 

adevărul despre noi. Este inutil să mergi la 

doctor fără să-i spui şi să-i arăţi ce te doare, 

ci altceva. A ascunde adevăratele simptome 

este echivalent cu perpetuarea bolii şi cu 

agravarea ei. A omite un păcat înseamnă că 

spovedania este incompletă. 

 

8.Primeşte canonul cu credincioşie şi 

împlineşte-l. Epitimia sau canonul nu este 

nicidecum o pedeapsă pentru păcat, ci un 

medicament care alinează durerea şi vindecă 

rănile interioare ale sufletului. De obicei 

canonul trebuie să fie proporţional cu 

păcatul: rugăciuni, milostenie, metanii, post 

etc. Canonul poate fi şi oprirea temporară de 

la Sfânta Împărtăşanie, dacă gravitatea 

păcatelor o cere. Canonul este o realitate 

flexibilă, care depinde de la caz la caz, şi este 

destinat accentuării atenţiei penitentului la 

adevărata viaţă duhovnicească. 

 

9.Spovedania este un nou început. Păcatele 

mărturisite sunt iertate de Dumnezeu, dar 

rănile pe care le-au cauzat sufletului rămân în 

suflet. Ele trebuie vindecate prin rugăciune şi 

canon, dar şi printr-o prezenţă ritmică şi 

atentă la scaunul de spovedanie, pentru a 

eradica rădăcinile şi prilejurile de păcatuire. 

A trata păcatul fără a lua în considerare 

izvorul lui, este echivalent cu a trata efectele, 

fără a înlătura cauza bolii. Spovedania nu 

este un sfârşit, ci un început de viaţă nouă. 

Pocăinţa (“metanoia”) înseamnă “schimbarea 

minţii”, a modului de viaţă şi al felului de a 

simţi, în colaborare strânsă cu harul lui 

Dumnezeu.   

 

10. Spovedania este o realitate care trebuie 

repetată frecvent. Pentru a curăţa sistematic 

sufletul şi pentru a creşte spiritual, omul are 

nevoie de Spovedanie, cum are nevoie de 

spălarea trupului. Odată cu abandonarea 

vechilor păcate, omul devine mai atent şi la 

nuanţele întunecate ale vieţii, spovedeşte nu 

numai faptele rele, ci gândurile, intenţiile, 

ideile, care ar putea aduce întuneric în viaţa 

sa. Aşa că un om cu o viaţă spirituală 

avansată, odată cu smerenia, întăreşte şi 

aprofundează spovedania, ca întâlnire cu 

Dumnezeu şi ca bilanţ interior al sufletului 

până la judecata lui Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: doxologia.ro 
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„Sfânta Împărtăşanie este o mare sărbătoare, 

care ridică această zi peste toate celelalte de 

peste an.”  

 

„Prin Sfânta Împărtășanie, 

omul îşi despovărează 

conştiinţa de păcate,  

de frica de rob,  

păstrând doar sfiala de fiu” 
——  •  —— 

  

Părintele Ioanichie Bălan: Ce rol are 

duhovnicul pentru sporirea duhovnicească a 

creştinului? 

 

Părintele Dumitru Stăniloae: Are un foarte 

mare rol. Cei mai buni fii ai Bisericii au fost 

formaţi de cei mai iscusiţi duhovnici. Dar 

pentru aceasta se cere să jertfească timp şi 

căldură duhovnicească din inimă pentru 

fiecare, ducându-l pe drumul învăţăturii 

evanghelice, începând cu fiecare, cu răbdare, 

de unde se află. 

 

Părintele Ioanichie Bălan: Care sunt 

efectele Sfintei Împărtăşanii? 

Părintele Dumitru Stăniloae: Prin Sfânta 

Împărtăşanie primim Trupul Cel Înviat al lui 

Hristos Cel Înviat, ca arvună a învierii 

noastre. Şi pentru că primim toţi acelaşi Trup 

al lui Hristos, ne unim şi noi întreolaltă. De 

aceea Sfânta Liturghie şi Euharistie întreţin 

în gradul cel mai înalt unitatea Bisericii. 

 

Părintele Ioanichie Bălan: În ce măsură 

Sfânta Împărtăşanie ajută la îndumnezeirea 

omului? În acest scop se poate recomanda o 

mai deasă împărtăşanie? 

 

Părintele Dumitru Stăniloae: Sfânta 

Împărtăşanie ajută la îndumnezeirea 

noastră, dacă este primită cu credinţă, cu 

pocăinţă şi dacă facem şi noi efort spre 

faptele bune, ca prin puterea Trupului Înviat 

al lui Hristos să putem înainta spre o viaţă 

asemenea lui Hristos Cel Jertfit şi Înviat. 

Împărtăşania mai deasă, cu toată pregătirea, 

face ca în trupul şi sângele nostru să se 

întipărească tot mai mult Trupul şi Sângele 

Cel Curat şi Înviat al lui Hristos, făcându-ne 

tot mai asemenea sfinţilor în curăţie, în 

dragoste, în duh de jertfă şi în puterea de a 

învia spre viaţa de veci, întru fericire. Astfel, 

devenim tot mai mult fii ai Tatălui după har 

şi fraţi între noi, în Hristos. 

 

Părintele Ioanichie Bălan: Ce părere aveţi 

despre unii preoţi care acordă fără canon 

prea des Sfânta Împărtăşanie? Nu cumva 

prin această practică ne apropiem de cea 

catolică şi desacralizăm cele sfinte? 

 

Părintele Dumitru Stăniloae: Sfânta 

Împărtăşanie se dă credincioşilor care n-au 

căzut din credinţă şi au primit iertarea 

păcatelor grele prin Taina Spovedaniei. 

Unele dintre aceste păcate cer după 

Părintele Ioanichie Bălan 

http://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/pasii-concreti-ai-luptei-pentru-indumnezeire-gheron-iosif-vatopedinul
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mărturisirea lor un timp mai îndelungat de 

pocăinţă după săvârşirea lor: ucideri, 

avorturi. Cei care trăiesc în desfrâu sau 

necununaţi, chiar dacă arată această stare a 

lor unui duhovnic, nu pot fi primiţi la Sfânta 

împărtăşanie atâta timp cât continuă să se 

afle în această stare. Credincioşii fără păcate 

foarte grele se pot împărtăşi de mai multe ori 

pe an, dar numai după spovedanie. E o 

tradiţie a Bisericii să acorde acestor 

credincioşi spovedania de patru ori pe an, în 

cele patru posturi mari: Postul Paştilor, al 

Crăciunului, al Adormirii Maicii Domnului şi 

al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Cei mai 

râvnitori şi cu o viaţă cât mai curată se pot 

împărtăşi şi mai des, dar totdeauna după 

spovedanie, şi cu cel puţin patru zile de post 

anterior, dintre care numai două sunt de post 

deosebit (Miercuri-Vineri). O hotărâre a 

Sinodului din Constantinopol, la sfârşitul 

secolului XVIII, când se născuse o 

discuţie dacă e bine să se împărtăşească 

cineva mai des sau mai rar, a hotărât că se 

poate şi una şi alta, dar totdeauna după 

spovedanie. 

 

Gândindu-ne la tradiţia din timpurile de la 

început ale Bisericii şi la îndemnul dat prin 

preot la fiecare Liturghie: „Cu frică de 

Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă 

apropiaţi!”, se pare că s-ar cuveni ca să nu 

rămână nici o Sfântă Liturghie la care să nu 

se împărtăşească câţiva credincioşi dintre cei 

cu o viaţă curată. Dar credem că nu e bine să 

se împărtăşească toţi credincioşii sau foarte 

mulţi la fiecare Sfântă Liturghie, fără 

spovedanie şi fără post, chiar dacă ei se 

socotesc lipsiţi de păcate grele. Aceasta poate 

duce la un automatism lipsit de simţire al 

primirii Sfintei Împărtăşanii. Trebuie să trăim 

cu cutremur acest moment, atât din pricina 

obişnuinţei noastre cu tot felul de gânduri, de 

critici ale altora, de supărări cu alţii, cât şi 

din conştiinţa că ne împărtăşim cu Trupul 

Preacurat al Domnului cerului şi al 

pământului şi cu Preascump Sângele Lui. 

 

Pentru poporul nostru, mai ales pentru cel de 

la sate, Sfânta Împărtăşanie este o mare 

sărbătoare, care ridică această zi peste toate 

celelalte de peste an. Toţi oamenii se 

pregătesc cu multe rugăciuni, se îmbracă cu 

haine nefolosite alte dăţi, se iartă toţi unii cu 

alţii, se feresc în acea zi cât mai mult de la 

grijile obişnuite ale vieţii. 

 

Părintele Ioanichie Bălan: Ce fapte bune ar 

trebui să facă credincioşii înainte de Sfânta 

Împărtăşanie? Dar după aceea? 

 

Părintele Dumitru Stăniloae: Credincioşii 

trebuie să se împace cu cei cu care sunt 

supăraţi înainte de primirea Sfintei 

Împărtăşanii; să ceară iertare celor pe care i-

au supărat şi să ierte pe cei care le-au 

pricinuit supărări, dacă sunt apropiaţi aceia 

sau accesibili telefonic, prin comunicare 

personală; iar dacă nu, ştergând din sufletul 

lor orice urmă de mâhnire, şi odată cu 

aceasta rugându-se pentru ei. Aceasta 

Părintele Dumitru Stăniloae 
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înseamnă să se împărtăşească „cu cuget 

curat”. Dacă sunt oameni lipsiţi în jurul lor, 

e bine, dacă pot, să-i ajute; dacă sunt bolnavi, 

bătrâni, fără nimeni lângă ei, să-i cerceteze. 

Să împlinească sfaturile ce le sunt date de 

duhovnic. 

 

Părintele Ioanichie Bălan: Spuneţi-ne ceva 

despre bucuria duhovnicească pe care o 

primesc credincioşii după Sfânta 

Împărtăşanie. Nu este o arvună a bucuriei 

cereşti? 

 

Părintele Dumitru Stăniloae: Credincioşii 

trăiesc după Sfânta Împărtăşanie liniştea de a 

fi iertaţi de Dumnezeu, bucuria de a simţi pe 

Hristos în ei, de a nu mai fi închişi într-o 

viaţă pur pământească. Au bucuria de a se 

simţi împăcaţi cu toţi oamenii, de a-i înţelege 

şi iubi pe toţi. Ea este de fapt o arvună a 

bucuriei cereşti, când fiecare va fi ca un frate 

al tuturor şi ca un fiu iubit al Tatălui Ceresc 

şi frate iubit al lui Hristos. 

 

Părintele Ioanichie Bălan: În concluzie, 

care sunt cele mai importante efecte, daruri, 

pe care ni le aduce Sfânta Împărtăşanie? 

 

Părintele Dumitru Stăniloae: Învăţătura 

Bisericii afirmă că Sfânta Împărtăşanie ni se 

dă „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de 

veci”, adică spre viaţa de veci întru fericire. 

Căci Trupul şi Sângele Preacurate ale lui 

Hristos şterg din fiinţa noastră păcatele din 

ştiinţă şi din neştiinţă pe care n-am reuşit să 

le mărturisim, iar veşnicia Trupului Înviat al 

Domnului, scăpat de coruptibilitate, pune şi 

în sufletul nostru puterea refacerii trupului 

nostru întru nestricăciune şi fericire la 

învierea cea de obşte. Iertarea şi ştergerea în 

profunzime a tuturor păcatelor noastre ne 

vine din starea de fii ai Tatălui Ceresc, pe 

care o primim din întipărirea în noi a 

Trupului Fiului Său Cel Unul Născut, şi tot 

această stare ne asigură şi viaţa de veci întru 

deplina fericire a fiinţei noastre întregi. 

Iertarea păcatelor întru profunzime 

echivalează cu o „întărire” a noastră, care 

am suferit o slăbire prin păcate, şi cu 

o „tămăduire” a bolilor mai mult sau mai 

puţin vădite ale sufletului şi ale trupului, ce 

ne-au venit în forma şi de pe urma păcatelor. 

Această tămăduire şi întărire (afirmată 

de rugăciunile dinainte şi de după 

împărtăşire), a trupului şi mai ales a 

sufletului, va da şi ea putere sufletului să-şi 

refacă trupul la învierea cea de obşte, ca şi 

puterea de durată veşnică şi fericită a 

persoanei noastre. 

 

Dar Sfânta Împărtăşanie, aducând 

aceste efecte în om, îi dă calitatea de 

moştenitor al Împărăţiei Cerurilor, odată ce e 

unit cu Hristos, Care a devenit şi ca om Fiul 

Împăratului acestei Împărăţii, adică al 

Tatălui. Calitatea de fiu al Tatălui, al 

Împăratului Veşnic, [calitatea de] moştenitor 

al Împărăţiei, împreună cu Fiul Cel Unul 

Născut, îi dă omului şi îndrăznirea către Tatăl 

în toate cererile pe care le face. El îşi 

despovărează conştiinţa de păcate, de frica de 

rob, păstrând doar sfiala de fiu. Nu se mai 

simte osândit, supus judecăţii. De aceea, cere 

Tatălui încă dinainte de împărtăşire să-l 

învrednicească să-i spună cu 

îndrăznire Tată. Iar toate aceste simţiri şi 

calităţi le primeşte credinciosul pentru că a 

primit şi duhul de fiu de care e plin Trupul 

lui Hristos (Rugăciunea preotului înainte 

de Tatăl nostru). 

 

(Ieromonah Ioanichie Bălan, Convorbiri 

duhovnicești, Episcopia Romanului și 

Hușilor, vol I, 1984, p. 184; vol II, 1984, pp. 

64-66) 
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Sfânta Evanghelie după Luca  

Capitolul 1 : 26 -35 

 

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 

cuvântul 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. 


