
Biserica Ortodoxă a rânduit ca în Duminica  
a XXV-a după Rusalii să fie citită Evanghelia 

care conţine „Pilda samarineanului milostiv”, 
rostită de Mântuitorul Iisus Hristos. 

P ilda prezentată în Evanghelia de astăzi 
simbolizeazǎ însăşi taina mântuirii nea-
mului omenesc şi aratǎ un dreptar pentru 

viaţa Bisericii şi a fiecărui creştin în parte.
Omul căzut între tâlhari este Adam cu tot 

neamul omenesc. Ierusalimul este raiul, 
fericirea cea veşnică, iar Ierihonul este lumea 
aceasta pământească.

Pentru neascultarea lui, Adam a fost scos 
din fericire şi coborât în această lume, între 
tâlhari, iar tâlharii nu sunt alţii decât îngerii răi, 
demonii iadului.

Aceşti demoni l-au dezbrăcat pe om de 
fericirea de care se bucura în rai. Dar nu numai 
atât, ci i-au făcut şi răni, adică l-au cufundat pe 
om în fel de fel de păcate grele, căci precum 
rana sapă în trupul omului, tot aşa păcatul 
răneşte sufletul omului.

Preotul care a trecut pe lângă cel bătut şi 
rănit, fără să aibă mila de el, este preotul legii 
vechi, preotul Vechiului Testament, care n-a 
putut să-l ajute pe om, adică să-l mântuiască. 
Moise si Aaron şi marii preoţi ai evreilor n-au 
putut mântui poporul din robia tâlharilor 
demoni.

Levitul care a trecut după preot şi a făcut la 
fel ca el, reprezintǎ pe proorocii Vechiului 
Testament, care nici ei n-au putut să-l ajute pe 
om, adică să-l mântuiască. Coborârea de la 
Ierusalim spre Ierihon simbolizează de fapt 
degradarea omenirii prin înstrăinarea ei de 
Dumnezeu. 

Astfel, omul păcătos decade, devine aproape 
mort sufleteşte şi coboară spre moarte biologică, 
pentru că „plata păcatului este moartea” (Rom. 
6, 23). Totuşi, el trebuia să fie ajutat „pe calea 
vieţii”, adică în cursul istoriei mântuirii, de 
către preoţii şi leviţii Vechiului Testament. Însă 
aceştia au devenit cu timpul învăţători formalişti 
şi ritualişti ai Legii Vechi, fiind incapabili să 
unească adevărul credinţei cu iubirea milostivă, 

ca să aducă omului - căzut în boala păcatului - 
harul care-l vindecă şi îi dăruieşte viaţă 
veşnică.

Samarineanul milostiv, aparent un simplu 
călător sau pelerin, după cum ne spune 
Evanghelia, era considerat de evrei ca fiind un 
străin. De fapt, toţi samarinenii erau consideraţi 
inferiori evreilor fiind de alt neam şi de altă 
credinţă, adică înstrăinaţi de credinţa iudaică 
din cauza unor influenţe străine şi, ca atare, 
dispreţuiţi de iudei, cu toate că locuiau în 
regiuni vecine cu ei. Dar tocmai aici se 
descoperă înţelesul tainic al pildei, şi anume că 
cel care are milă de omul rănit este un călător 
străin, diferit ca neam şi credinţă, nu un prieten 
sau conaţional al celui rănit. Chiar mai mult 
decât atât, călătorul milostiv este cineva de la 
care un evreu nu se aştepta niciodată să 
primească vreun ajutor. Aşadar, ceea ce distinge 
pe samarineanul acesta călător, de preotul şi 
levitul Legii Vechi, este milostivirea sau 
bunătatea sufletului său. În acest sens 
Evanghelia spune: „I s-a făcut milă de cel rănit 
aproape de moarte” (Lc. 10, 33). A mers spre el, 
l-a ridicat din locul în care fusese lăsat de 
tâlhari, i-a legat rănile şi a turnat pe ele 
untdelemn şi vin, apoi l-a aşezat pe asinul său şi 
l-a dus la o casă de oaspeţi.

Această faptă bună a Samarineanului 
milostiv, adică a Mântuitorului Hristos, 
înseamnă ridicarea naturii umane căzută în 
păcat şi rănită de patimi. Hristos Domnul o 
unge cu untdelemnul Botezului (Sfântul şi 

Milostivirea Mântuitorului Hristos 
ridică şi vindecă natura noastră căzută

Marele Mir) care se dăruieşte omului spre 
vindecare de păcat şi creştere spirituală. 

Iar vinul turnat pe răni înseamnă vinul 
Sfintei Euharistii, adică Sângele Domnului, pe 
care omul îl primeşte în Sfânta Împărtăşanie 
dimpreună cu Trupul Domnului „spre 
vindecarea sufletului şi a trupului”, „spre 
iertarea păcatelor şi viaţă veşnică”. 

Casa de oaspeţi, în care se vindecă omul 
rănit de tâlhari reprezintă Biserica, spitalul în 
care se vindecă rănile pricinuite de păcate.

Cuvintele „când mă voi întoarce, îţi voi da” 
se referă la a doua venire a Mântuitorului 
Hristos. Atunci El va răsplăti din belşug celor 
care în casa de oaspeţi a lui Dumnezeu, adică în 
Biserică, s-au ostenit, cu timp şi fără timp, 
pentru mântuirea oamenilor, pentru vindecarea 
şi ridicarea lor din păcate şi pentru dobândirea 
vieţii veşnice.

Întrucât lectura acestei Evanghelii precede 
începutul Postului Naşterii Domnului, „Pilda 
samarineanului milostiv” ne ajută să ne 
pregătim pentru această perioadă, să înţelegem 
semnificaţia ei duhovnicească, a postului unit 
cu rugăciunea şi cu milostenia, ca urcuş interior 
al sufletului în comuniunea sfinţilor împlinitori 
ai voii lui Dumnezeu. Prin toate acestea ne 
pregătim să primim în „peştera” sufletului 
nostru pe Hristos Domnul Care Se naşte 
duhovniceşte în viaţa fiecărui creştin potrivit 
credinţei şi iubirii sale faţă de Dumnezeu şi de 
oameni. Amin! ❖

Părintele Diacon Cristian Filiuţă
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Duminica a 25-a După Rusalii
(Pilda samarineanului cel milostiv)

†) sf. ieR. ioan GuRă De auR,  
aRhiepiscopul constantinopolului, 

şi mama sa, sf. antuza



Sfântul Ioan Gură de Aur (347-407), 
unul dintre cei mai cunoscuţi, 

pomeniţi şi iubiţi sfinţi ai Bisericii 
Ortodoxe, este prăznuit  

pe 13 noiembrie. Întreaga lui viaţă 
şi-a dedicat-o zidirii Bisericii  

lui Hristos, pentru care nu a cruţat 
nimic, nici măcar pe sine. 

Cuvântările sale sunt de o 
înălţime neegalată până 
astăzi, prin ele sfântul 

urmărind zidirea celor sfinte în 
inimile creştinilor şi atacarea 
abuzurilor de orice fel, cum ar fi 
cele politice şi autoritatea din 
Biserică şi din Imperiul Roman 
din acea vreme. 

S-a născut în Antiohia pe la 
anul 347. Tatăl său, Secundus, era 
unul din generalii armatei im-
periale, iar mama sa se numea 
Antuza. Sf. Ioan aparţinea uneia 
din cele mai nobile familii din 
Antiohia.

Sf. Antuza,  
model de mamă creştină
La puţin timp după naşterea sa, 

mama sa Antuza rămâne văduvă 
la numai 20 ani, cu 2 copii, o fetiţă de 2 
ani, ce moare şi ea curând, şi Ioan, care 
abia se născuse. Refuză să se 
recăsătorească, devotându-se întru-totul 
educaţiei fiului său. 

Mama Sf. Ioan, asemenea altor mame 
sfinte din istoria creştinismului – Emilia, 
mama Sf. Vasile cel Mare şi a Sf. Grigore 
de Nissa, Nona, mama Sf. Grigore de 
Nazianz, Sf. Monica, mama fericitului 
Augustin -, şi-a crescut copilul cu o grijă 
deosebită şi un devotament până la 
sacrificiu, înzestrată fiind de Dumnezeu 
cu o inimă mare şi un înalt simţ al 
virtuţii, plină de tandreţe, şi având 
bărbăţia unui suflet de patriciană 
romană. 

Antuza a fost „cea mai demnă femeie 
care a purtat vreodată numele de mamă”. 
Chiar şi păgânii au venerat-o. Ioan 
spune că Libanius, aflând de la el despre 
mama sa, în vârstă de 40 ani şi văduvă 
de 20 ani, nedorind vreodată să se 
recăsătorească, plin de admiraţie, 
exclamă : „O, zei! Ce femei minunate au 
creştinii.” (Sf. Ioan Gură de Aur, Către 
o tânără văduvă)

Viaţă plină de nevoinţe  
şi moarte martirică

Ajuns Patriarh al Constantinopolului, 
el a fost exilat de trei ori de către îm-
părăteasa Eudoxia. Cauza îndepărtării 

sale a fost viaţa sa de nevoinţă, pe care 
ceilalţi o pizmuiau, amintindu-le de 
neîmplinirile şi căderile lor. În cel de-al 
treilea exil, Sf. Ioan Gură de Aur a 
murit, după o călătorie lungă de trei luni 
de zile, sub strictă supraveghere şi în 
condiţii foarte aspre. La 14 septembrie 
407, în localitatea Komana din Pont, în 
Georgia de azi, şi-a dat sufletul în 
mâinile Domnului, iar trupul său, 
înmormântat în Komana, a rămas aici 
30 de ani. 

Mutarea moaştelor  
Sf. Ioan Gură de Aur

În 27 ianuarie se face pomenirea 
mutării moaştelor sale din Komana, în 
Constantinopol. Moaştele Sf. Ioan au 
fost duse întâi în Biserica Sf. Apostol 
Toma, apoi la cea a Sf. Irina. Aşezate 
într-o frumoasă raclă, au fost apoi duse 
în Biserica Sfinţii Apostoli. Aşezându-l 
în biserică, din gura Sf. Ioan s-au auzit 
cuvintele: „Pace tuturor”. Cu mare 
cinste, mai apoi racla a fost îngropată în 
pământ, în Sfântul Altar, lângă moaştele 
Sf. Grigorie Teologul. Se spune că multe 
minuni se săvârşeau în timpul Sfintei 
Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur. 
Cinstirea sfintelor lui moaşte s-a 
generalizat încă din secolul al IX-lea. 

Opera Sf. Ioan Gură de Aur
Sf. Ioan Hrisostomul a lăsat 

sf. ioan Gură de aur 
Teolog, predicator şi arhipăstor exemplar

posterităţii o operă uriaşă, ine-
galabilă atât prin dimensiuni, cât 
şi prin conţinut, cuprinzând 18 
volume în ediţia Migne (vol. 
47-64), comparabilă doar cu cea a 
lui Origen sau a Fer. Augustin. 
Dintre părinţii vechii şcoli an-
tiohiene, Sf. Ioan este singurul ale 
cărui scrieri au dăinuit, în timp, 
aproape în întregime. Aceasta se 
datorează personalităţii autorului, 
dar şi valorii scrierilor. 

Scrierile Sf. Ioan Gură de Aur, 
dintre cele mai bogate şi alese ale 
literaturii mondiale, conţin trata-
te, omilii, cateheze, comentarii 
biblice, cuvântări, epistole, pre-
cum şi cărţi de cult, dintre care 
cea mai cunoscută este Slujba 
Sfintei Liturghii, după care se 
oficiază Liturghia în cea mai mare 
parte a anului bisericesc. Majo-
ritatea scrierilor sale sunt la 
origine predici ţinute de Sf. Ioan 
în Antiohia şi Constantinopol. 
Unele dintre ele sunt stenografiate 
de tahigrafi în timp ce el le vorbea 
credincioşilor, iar înaintea editării 
acestora, erau verificate şi corec-
tate de Sf. Ioan. 

Fără îndoială şi azi scrierile Sf. Ioan 
atrag, uimesc şi-l cuceresc cu totul pe 
cititor. Operele sale literare sunt un 
izvor nesecat nu doar pentru teologi, ci 
şi pentru arheologi şi pentru istoricii 
culturii.

O imensă personalitate  
în slujba Bisericii

A avut tot ce-i trebuia pentru a reuşi 
în slujirea sa: o credinţă profundă, un 
zel devorant, o elocinţă caldă şi fa-
miliară, îmbogăţită cu cele mai frumoase 
flori ale retoricii şi cu o cunoaştere 
adâncă a sufletelor. El însuşi un suflet 
tandru, delicat, vibrând la toate emoţiile, 
o inimă puternică, dur cu el însuşi, 
nemilos cu viciile, îndurerat în prezenţa 
răului, dar şi un spirit prea deschis şi 
puţin pregătit pentru lumea nemiloasă, 
şi astfel condamnat prin natura sa la o 
suferinţă continuă, suferinţa oamenilor 
loiali, a căror sinceritate este zadarnică 
în faţa duşmanilor săi şi ai adevărului. 
Comportamentul său faţă de toţi era 
dominat de adevăr şi milostenie.

Sf. Ioan Gură de Aur rămâne cel mai 
cunoscut dintre Sfinţii Părinţii şi una 
din cele mai fascinante figuri ale 
antichităţii creştine. Cu vie veneraţie ne 
aducem aminte de el, pe care în toate 
Liturghiile îl chemăm şi ni-l dorim 
ocrotitor. ❖



sf. cuv. Paisie de la neamţ – Părintele filocaliei româneşti
Înnoitor al vieţii monahale, căreia i-a redat spiritul isihast

îmbrăcat în rasă cu numele de Platon. Va 
petrece o vreme şi la Lavra Pecerska, 
pentru ca în anul 1743 să treacă graniţa 
în Moldova, vieţuind vremelnic la 
aşezămintele monahale Trăisteni, Dăl-
hăuţi şi Cârnu, cunoscându-l acum şi pe 
vestitul stareţ Vasile de la Poiana 
Mărului. 

Ani de sporire duhovnicească  
în Athos

Pleacă în 1746 la Sfântul Munte Athos, 
trăind o vreme la Mănăstirea Pantocrator, 
dar mai ales nevoindu-se prin locuri mai 
retrase. În anul 1750, Sf. Cuv. Vasile de la 
Poiana Mărului îl călugăreşte cu numele 
de Paisie, iar în 1758 episcopul Grigorie 
Roşca îl hirotoneşte ieromonah, răspun-
zându-se de fapt dorinţei multora din 
ucenicii săi ca îndrumătorul lor să fie 
preot. Adună în jurul său ucenici de 
diferite naţionalităţi ce căutau un 
povăţuitor îmbunătăţit, şi până în 1763 
vieţuieşte împreună cu aceştia la Schitul 
Sf. Ilie. La Athos începe traducerea 
scrierilor patristice, pentru că vedea 
folosul duhovnicesc al acestora şi 
necesitatea ca acestea să fie cunoscute şi 
de alţi călugări decât cei din Sfântul 
Munte.

Mănăstirea Dragomirna, locul  
de naştere a Filocaliei româneşti
Împreună cu 64 de ucenici vine în 

Moldova în 1763 şi i se încredinţează 
Mănăstirea Dragomirna, a cărei obşte o 
păstoreşte 12 ani. Aici, Cuviosul Paisie 
formează o obşte mare de 350 de călugări 
şi traduce, împreună cu ucenicii săi 
români, buni cunoscători ai limbii eline 
vechi, o parte din scrierile filocalice ale 
Sfinţilor Părinţi, devenind, astfel, ctitorul 
Filocaliei în limbile română şi slavonă. 
Filocalia de la Dragomirna din 1769 este 
prima colecţie majoră de traduceri 
româneşti filocalice (626 pagini), adunate 
de monahul Rafail.

Lavrele Secu şi Neamţ  
în înnoirea isihastă

Ocupaţia austriacă asupra Bucovinei îl 
obligă să plece în anul 1775, luând cu sine 
200 de călugării de la Dragomirna. Este 
trimis la Mănăstirea Secu, pe care o va 
conduce cu aceeaşi pricepere şi entuziasm 
ca şi pe Dragomirna. Din 1779 va fi şi 
stareţul Mănăstirii Neamţ, cele două 
obşti ajungând în timp la un număr de 
1000 de vieţuitori, de diverse naţio-
nalităţi.

Devine cunoscut în ţară , dar şi cu mult 

Credem că este un bun prilej şi un 
motiv în plus să regândim viaţa şi 

activitatea Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ în 
contextul în care anul acesta Biserica 

Ortodoxă Română îi cinsteşte pe tipografii 
bisericeşti, în frunte cu Sf. Ier. Martir 

Antim Ivireanul. 

Dacă tiparul, folosit în Ţările 
Române mai ales în tipografiile 
bisericeşti, a fost mijloc de răs-

pândire a învăţăturilor creştine şi a 
culturii în rândul poporului, activitatea 
de tipărire este precedată şi însoţită de o 
intensă muncă de traducere şi de alcătuire, 
în acest fel, de manuscrise. În şirul 
marilor traducători de scrieri patristice şi 
duhovniceşti, stă la loc de cinste Sf. Cuv. 
Paisie de la Neamţ, care, nu numai că a 
tradus numeroase manuscrise greceşti şi 
slavone, dar a şi creat în jurul său o şcoală 
de traducători, atât în limba română, cât 
şi în slavonă. 

Din fragedă tinereţe  
aude chemarea lui Hristos

Numit din botez Petru, vine pe lume 
la 21 decembrie 1722, fiind unul din cei 
12 copii născuţi ai familiei protopopului 
Ioan Velicicovschi din Poltava, Malo-
rusia. Tatăl său pleacă repede la Domnul, 
iar mama sa, Irina, rămâne cu grija 
creşterii şi educării copiilor. În 1735 îl 
dă pe Petru la Academia teologică din 
Kiev, înfiinţată de Mitropolitul Petru 
Movilă. După 4 ani însă, Petru va 
descoperi că adevărata sa chemare este 
călugăria, de aceea, după câteva 
peregrinări prin mănăstiri, ajunge la 
Mănăstirea Medvedeski, unde va fi 

PF Patriarh Daniel la slujba de priveghere din 14 noiembrie 2011



Domnului în seara zilei 15 noiembrie, la 
vârsta de 72 de ani. Plâns de toată obştea 
celor două mănăstiri, cu schiturile lor, 
care numărau peste 1000 de călugări 
români, ruşi, ucraineni, greci, bulgari, a 
fost înmormântat în gropniţa bisericii 
mari, zidită de Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
Cinstit încă din viaţă ca sfânt, ucenicii 
săi i-au săvârşit slujba de pomenire, 
rânduindu-i ca zi anuală de prăznuire 15 
noiembrie. În ultimele decenii ale 
secolului al XVIII-lea, precum şi în 
secolul al XIX-lea, ucenicii lui români au 
răspândit isihasmul în Ţările Române, iar 
cei slavi în peste 100 de mănăstiri din 
Rusia şi Ucraina. 

Canonizarea Stareţului Paisie
În 1988, Sinodul Bisericii Ruse l-a 

canonizat pe Cuviosul Paisie Velici-
covschi. În 1992, Sinodul Bisericii Orto-
doxe Române i-a rânduit pomenirea ca 
sfânt sub numele de Cuviosul Paisie de la 
Neamţ, cu zi de pomenire 15 noiembrie.

La Mănăstirea Neamţ vin să se închine 
la moaştele sale şi să-i ceară ajutor nu 
numai credincioşi din România, ci şi din 
alte ţări. Moaştele sale au fost deshumate 
pe 23 septembrie 2013. Iar Biserica 
Şerban Vodă este singura din Bucureşti 
care are ca hram pe Sf. Cuv. Paisie de la 
Neamţ, şi din august 2014 în noua şi 
frumoasa raclă se află spre cinstire un 
fragment din sfintele sale moaşte. ❖

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

mai departe de graniţele ţării, purtând 
corespondenţă cu mulţi călugări şi stareţi, 
în special din ţările române şi din Rusia 
şi Malorusia (Ucraina de azi). În 1793 la 
Sankt Petersburg este tipărită „Dobroto-
lublie”, Filocalia tradusă de stareţ şi 
ucenicii săi în limba slavonă.

Mişcarea paisiană se întinde  
în toată Ortodoxia

Cuviosul Paisie a fost un bun organizator, 
dar şi înnoitor al vieţii monahale, nu numai 
în mănăstirile prin care a trecut, ci, prin 
ucenicii şi ucenicele sale a întemeiat si-
hăstrii, schituri şi mănăstiri, iar după ple-
care sa în veşnicie, mişcarea paisiană s-a 
întins în mai mult de 200 de mănăstiri din 
ţară şi de peste hotare. Dintre ucenicii săi 
mai cunoscuţi, amintim pe Sf. Iosif de la 
Văratec, Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica 
sau Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul 
Ţării Româneşti 

Pentru sfinţenia vieţii sale, numele 
Cuviosului Paisie de la Neamţ era 
cunoscut în toate ţările ortodoxe, 
începând din Muntele Athos până în 
Lavra Peşterilor din Kiev şi de la 
Mănăstirea Optina până în sihăstriile din 
nordul Rusiei. De aceea, în 1790, 
mitropolitul Ambrozie, trecând prin 
Moldova, l-a făcut arhimandrit. În vre-
mea aceea, mulţi dregători, boieri şi chiar 
ierarhi sau domnitori poposeau la 
Mănăstirea Neamţ, dorind să vadă pe 

acest mare stareţ cu viaţă sfântă. Influenţa 
lui a fost mare asupra multor mănăstiri şi 
schituri din Moldova: Dragomirna, Secu, 
Neamţ, Agapia, Văratec, Bisericani, 
Râşca, Vovidenia, Pocrov, Tarcău, pre-
cum şi Cernica, Robaia, Căldăruşani etc., 
din Ţara Românească. 

Cinstit încă din viaţă ca sfânt
În toamna anului 1794, îmbolnăvin-

du-se, şi-a dat sufletul în mâinile 

ORARUL CENTRULUI PAROHIAL PENTRU COPII SI TINERET
Ziua Ora Meditaţii Cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Joi 1400-1530 Limba română / Matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică 1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 13-20 NOIEMBRIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 13 noiembrie 0800-1200	 Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 14 noiembrue 1700-2100 Slujbă de priveghere pentru hram
Marţi 15 noiembrie 0800-1200	 Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ – Hram (Începutul Postului Naşterii 
  Domnului) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 16 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 18 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist, Moliftele Sf. Vasile, Repetiţie Cântări
Sâmbătă 19 noiembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 20 noiembrie 0800-1200	 Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Postul bucuriei

Vineri 25 noiembrie,  
de la orele 2230, în biserica 

Şerban Vodă va avea loc,
SLUJBĂ DE PRIVEgHERE  

DE TOATĂ NOAPTEA

Postul Naşterii Domnului este 
primul post din anul bisericesc şi 
ultimul din anul civil. Prin durata 

lui de 40 de zile, ne aminteşte de postul 
lui Moise de pe Muntele Sinai, când 
acesta aştepta să primească cuvintele lui 
Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră 
ale Tablelor Legii. Astfel, creştinii 
postind 40 de zile, se învrednicesc să 
primească pe Cuvântul lui Dumnezeu 
întrupat şi născut din Fecioara Maria 

Anul acesta se lasă sec în seara zilei 
de 14 noiembrie şi se posteşte până pe 24 
decembrie.

După rânduiala din pravile, ca regulă 

generală, luni, miercuri şi vineri nu 
mâncăm bucate cu untdelemn şi nu bem 
vin, postim până la ora 3-4 după-amiaza, 
când mâncăm hrană uscată sau legume 
fierte. Marţi şi joi avem dezlegare la 
untdelemn şi vin. În fiecare sâmbătă şi 
duminică între 21 noiembrie (Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică) şi 20 
decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie 
Teoforul), avem dezlegare la peşte. Este un 
post uşor, în care anul acesta avem 12 

dezlegări la peşte, pe care le găsim notate 
în calendar.

Numai cei cu probleme grave de sănătate 
şi copiii nu ţin acest post. Totul însă cu sfatul 
şi mai ales binecuvântarea duhovnicului. 

Ne pregătim pentru primirea Pruncului 
Hristos nu numai prin post, pe care îl 
ţinem din prima şi până în ultima zi, nu 
pe sărite sau prin ţinerea numai a primei 
şi ultimei săptămâni, dar şi prin spo-
vedanie şi împărtăşire. ❖

În această săptămână, o dată  
cu începerea Postului, preoţii din 

biserica noastră vor spovedi  
zilnic, pentru a ne putea împărtăşi 

pe 21 noiembrie, de Intrarea  
în biserică a Maicii Domnului.


