
creştinii de pretutindeni au cunoscut şi 
preţuit această şcoală a înfrânării. 
Vremea postului este vremea unor 
eroice exerciţii duhovniceşti pentru a 
înfrânge lăcomia trupului prin înfrânare, 
mândria minţii prin smerenie şi mânia 
firii prin iertare. 

Este greşit a socoti vremea postului o 
vreme de tânguire, o vreme de supărare. 
Dimpotrivă, aceasta este o vreme de 
bucurie duhovnicească, fiindcă în acest 
timp omul care posteşte simte cum se 
desprinde din lanţul unor patimi care-l 
ţineau captiv. Numai fariseii erau trişti 
şi posomorâţi când posteau, fiindcă o 
făceau ca să fie lăudaţi, nu ca să se 
apropie de Dumnezeu. Însă noi nu 
trebuie să vedem în post o osândă sau o 
povară ci mai degrabă un prilej de 
eliberare din lanţurile păcatelor. Bătrâ-
neţea şi boala sunt ele însele un fel de 
post pentru cei neputincioşi şi suferinzi, 
dar Biserica dă pentru aceştia dezlegare 
la anumite mâncăruri, dar niciodată nu 
dă dezlegare de la săvârşirea binelui. 
Deci Biserica nu este omorâtoare de 
trupuri ci de patimile care împiedică 

DUMINICA IZGONIRII  
LUI ADAM DIN RAI

săvârşirea binelui. Nu toţi oamenii sunt 
pe deplin sănătoşi ca să postească, dar 
toţi sunt chemaţi la săvârşirea binelui, 
deci la despătimire. 

Postul este de două feluri: trupesc şi 
sufletesc. Post trupesc, adică înfrânare 
de la mâncare pe un timp limitat, cu 
scopul de a ne ruga mai curat lui 
Dumnezeu şi de a ne stăpâni firea. Al 
doilea, este postul sufletesc, adică în-
frânarea limbii, a ochilor, a auzului de 
la cele rele; a mâinilor să nu lucreze 
vreun păcat, înfrânarea minţii de la 
imagini şi gânduri pătimaşe, a inimii de 
la pofte şi tot felul de răutăţi şi a voinţei 
care nu trebuie să accepte nici un 
compromis cu păcatul. Numai cel care 
posteşte cu amândouă felurile de post, 
adică şi cu trupul şi cu sufletul, numai 
acela ţine un post întreg şi adevărat 

Adam a căzut pentru că a nesocotit 
porunca postului, dar noi suntem astăzi 
chemaţi să ne ridicăm printr-un post 
adevărat şi bineplăcut lui Dumnezeu 
prin înfrânare, despătimire şi împo-
dobirea sufletului cu virtuţi. ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica izgonirii  
lui aDam Din rai 

(a lăsatului sec de brânză)
Sf. ier. Porfirie,  
ePiScoPul gazei;  

Sf. mc. fotini Samarineanca
(Lăsatul secului pentru 
Postul Sfintelor Paşti)

Duminica de azi poate fi asemuită 
cu ziua căderii strămoşului 
nostru Adam, de mâine înce-

pând conştientizarea şi retrăirea dramei 
omului căzut, dar şi folosirea mijloacelor 
duhovniceşti pentru ridicare. De mare 
ajutor în această orientare duhovnicească 
sunt şi slujbele din Postul Mare, între 
care şi Deniile, la care se citeşte Canonul 
Sfântului Andrei Criteanul care, prin 
stihuri de profundă cugetare, ne descrie 
psihologia căderii dar şi căile de revenire 
la statura creştinului înduhovnicit. 
Căderea omului a însemnat pervertirea 
creaţiei, deoarece, odată cu căderea lui 
Adam, a căzut întreaga creaţie, şi dacă 
privim realitatea vieţii, vedem că tot 
ceea ce înseamnă făptură care se mişcă 
se află în dureri, căci în dureri adesea 
trăieşte şi în dureri părăseşte această 
lume. Pentru a opri cursul acesta al 
suferinţei a venit Hristos, şi dacă primul 
şi vechiul Adam nu a ascultat, Hristos 
Mântuitorul a ascultat şi a părăsit Slava 
cerească şi S-a făcut om, pentru ca pe 
oameni să-i ridice de acolo de unde au 
căzut. Şi El, venind, ne-a învăţat Evan-
ghelia Sa, care este mesajul Lui către 
oameni, nu unul care forţează, ci unul 
care invită, nu unul care impune, ci unul 
care cheamă. 

Astăzi Sfânta Biserica ne cheamă pe 
toţi să ne ridicăm din căderea adamică 
indicându-ne postul ca remediul nostru 
sufletesc. Rânduiala postului are rostul 
unei şcoli duhovniceşti la care sunt 
chemaţi toţi credincioşii pentru îmbu-
nătăţirea vieţii sufleteşti şi trupeşti. 
Această rânduială dumnezeiască a fost 
dată de Dumnezeu pentru mântuirea 
noastră. Domnul nostru Iisus Hristos a 
postit El Însuşi, Sfinţii Apostoli şi 

Astăzi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am urcat pe a patra treaptă a Triodului,  
în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai care se mai numeşte  

şi Duminica lăsatului sec de brânză, pentru că începând din această noapte  
intrăm propriu-zis în Sfântul şi Marele Post al Paştelui.



În Postul Mare rostim des, cu metanii 
mari, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. 

Este o lecţie de credinţă, un manual  
de despătimire, un ghid de regăsire  

a sănătăţii duhovniceşti şi a venirii în fire. 
De aceea vă invităm să vă hrăniţi  

cu o frumoasă tâlcuire a acestei rugăciuni 
făcută de mitropolirul Antonie 

Plămădeală. (n.r.)

După rugăciunea „Tatăl nostru”, 
un adevărat poem divin - autorul 
e Dumnezeu - care rezumă în 

cele mai simple şi mai cuprinzătoare 
cuvinte raporturile noastre cu Dumnezeu 
şi cu aproapele, sunt ispitit să cred că, deşi 
imnografia ortodoxă e de o bogăţie care 
sfidează orice încercare de selecţie, totuşi 
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul poate 
fi considerată printre cele care ar putea 
candida la un loc printre cele dintâi.
Rugăciunea Sf. Efrem - o Filocalie 

în miniatură
E o Filocalie în miniatură, valabilă în 

aceeaşi măsură pentru monahi şi pentru 
mireni, pentru bărbaţi şi pentru femei, 
pentru tineri şi pentru bătrâni, pentru 
oricine din orice parte a pământului, de 
pe orice treaptă a culturii şi civilizaţiei, 
pentru creştinii de toate confesiunile, ca 
şi „Tatăl nostru”, ca şi pentru credincioşii 
tuturor religiilor şi pentru toţi oamenii de 
bine. S-o citim:

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul 
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de 
stăpânire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da 
mie! Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, 
al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, 
slugii Tale. Aşa Doamne, Împărate, dăru-
ieşte-mi să-mi cunosc greşelile mele şi să 
nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat 
eşti în vecii vecilor. Amin.

Un cod al schimbării inimii
E un cod al bunei cuviinţe, al vieţii cu 

sens creator, al preţuirii muncii, al răs-
punderii pentru felul cum te integrezi în 
societate, al modestiei şi al smereniei, al 
cumpătării şi al stăpânirii de sine, al 
pocăinţei şi al înţelegerii şi iertării 
greşelilor altora, al schimbării inimii şi 
cugetului, fără de care postul şi întreaga 
perioadă a postului nu ar însemna nimic. 
Dacă nu le-ai obţinut pe acestea, vor fi 
fiind bune abţinerile de la hrana bogată şi 
metaniile, dar toate rămân ca o pornire 
spre o ţintă la care n-ai ajuns, deşi te-ai 
ostenit. Rămân ca o „râvnă fără pricepere” 
(Rom. l0, 2), deci şi fără plată.

O mărturisire de credinţă
Mai întâi, rugăciunea Sfântului Efrem 

e o mărturisire de credinţă. Dumnezeu e 
recunoscut ca Domn şi Stăpân al vieţii, 

Să petrecem perioada poStului mare 
cu Sfântul efrem Sirul (i)

Domnul de viaţă Făcătorul, Cel din 
rugăciunea „Tatăl nostru”, Tatăl fiind au-
torul vieţii, Creatorul.

Îndată după aceea, fără alte introduceri, 
fără alte motivări, fiindcă orice altceva ar 
fi de prisos după ce Dumnezeu e recu-
noscut drept „Domn şi Stăpân al vieţii”, 
se trece la cererile esenţiale. În „Tatăl 
nostru” cererile sunt pozitive, fiindcă 
rugăciunea e de toate zilele şi priveşte 
cererile esenţiale ale creştinului, în orice 
stare s-ar afla. Aici creştinul se prezintă 
în faţa Domnului în postura de penitent, 
de om care se ştie şi se recunoaşte supus 
atacurilor duhurilor necurate, a căror 
lucrare e să îndemne la rău şi să se fo-
losească de slăbiciunile omeneşti spre a le 
încuraja.

Nicăieri ca în această scurtă rugăciune 
nu ţi se deschid ochii şi nu ţi se arată că ai 
căzut în mrejele cuiva, care te-a condus 
anume greşit, dându-ţi falsa încredinţare 
că te-a ajutat să fii cineva, dar de fapt te-a 
împins să trăieşti comod, profitând de 
munca altora, să dispui de alţii în folosul 
tău, să-ţi dai drumul la gură (Iacob 3, 5), 
acoperindu-ţi cu vorbe golul şi rătăcirea 
inimii şi a minţii, spre a-ţi înşela conştiinţa 
ta şi buna credinţă a altora.

Dumnezeu e rugat să nu slobozească 
duhurile acestea asupra noastră. Să le 
înfrâneze. Să le împiedice. Să ne ajute să 
ne luptăm cu ele. Ne sprijinim rugăciunea 
pe smerenia recunoaşterii neputinţei de a 
ne lupta singuri cu ele.

Duhul trândăviei
Cerem ajutorul să ne luptăm cu duhul 

trândăviei. Acesta se opune muncii prin 
care trebuie să ne agonisim cinstit hrana 
zilnică. Vrea să ne despartă de Dumnezeu 
Tatăl, Acela care „pururea lucrează” şi de 
Cel care a zis: „şi Eu lucrez” (In. 5, l7). Şi 
Sfântul Pavel a spus că „cine nu vrea să 

muncească, nici să nu mănânce” (II Tes. 
3, l0). Duhul acesta duce la exploatarea 
muncii altora, apoi la lene, la furt, la 
omor, că din ceva trebuie să trăiască omul 
şi de-a gata şi pe degeaba nu-i dă nimeni. 
Şi atunci trebuie să-şi ia singur, prin 
mijloace necinstite.

Duhul grijii de multe
Cerem ajutorul să ne luptăm cu duhul 

grijii de multe, care se luptă spre a ne 
dispersa atenţia, spre a ne pierde în amă-
nunte fără importanţă, în nimicuri şi a 
neglija esenţialul, acel: „Un lucru 
trebuieşte” (Lc. l0, 4l), pe care Iisus i l-a 
dezvăluit Martei, în casa lui Lazăr. Un 
lucru nu multe! Duhul acesta ne îndeamnă 
să nu avem încredere în acel Dumnezeu 
„Care poartă grijă de păsările cerului” şi 
de „florile câmpului” (Mt. 6, 26), făcându-
ne să uităm cuvintele Domnului şi să ne 
zbuciumăm în strângeri de bunuri, adesea 
inutile, de comori supuse ruginii, cariilor, 
împovărându-ne cu tot felul de griji şi de 
temeri, scoţându-ne din raţionalitatea 
unei vieţi ordonate, cumpătate, limitate la 
trebuinţele strict necesare (Mt. 6, l9-2l).

Grija de multe ne risipeşte şi inima şi 
mintea, până la a nu le mai putea întoarce 
în ele însele, strângându-le acasă, întru ale 
lor, ca să fie capabile să judece în tihnă şi 
să ne facă să ne orânduim toate cu seninătate 
şi cu înţelepciune. Duhul grijii de multe nu 
caută altceva decât să ne scoată din noi 
înşine, să ne înstrăineze, să nu mai fim ai 
noştri, ci robi ai grijilor şi astfel să fim ai 
lui. „Adună-te în chilia ta şi rămâi acolo şi 
ea te va învăţa ce să faci”, ziceau şi Părinţii 
din vechime. Nu te risipi. Duhul grijii de 
multe e duhul risipei în afara ta, ieşirea din 
templul în care sălăşluieşte Dumnezeu. 
Fiul risipitor nu s-a hotărât să se întoarcă la 
tatăl său, decât după ce „şi-a venit în sine” 
(Lc. l5, l7). S-a întors din risipire. ❖



Sărindarele

În această săptămână, de luni  
până sâmbătă, toţi preoţii bisericii  

vor spovedi, pentru ca noi să începem  
cum se cuvine Sfântul şi Marele Post  

şi să ne împărtăşim în Duminica Ortodoxiei.

De Duminica Ortodoxiei (5 martie) 
începe colecta pentru Fondul Cen-
tral Misionar cu scopul ajutorării 

bisericilor cu resurse financiare limitate din 
ţară şi din diasporă şi finanţarea unor 
programe sociale pentru susţinerea per-
soanelor cu posibilităţi materiale reduse. 
Aceasta va avea loc în fiecare din duminicile 
următoare şi la sărbătoarea Buneivestiri, 
când colecta se va încheia.

Fondul este destinat pentru întreţinerea, 
restaurarea, pictarea de sfinte lăcaşuri de 
închinăciune, precum şi pentru activităţile 
misionare din ţară şi din diaspora. Fondul 
este necesar atât pentru continuarea pro-
gramelor derulate de Biserică, dar şi pentru 
iniţierea altora, precum şi pentru susţinerea 
parohiilor sărace.

Această colectă a fost înfiinţată prin 
hotărârea Sfântului Sinod în septembrie 1956 
pentru a veni în sprijinul parohiilor sărace 
care nu-şi puteau asigura plata angajaţilor, 
utilităţile şi cele ce aveau nevoie, cu precădere 
din zona Transilvaniei, parohii proaspăt 
revenite la Ortodoxie. În prezent, 40% din 
Fondul Central Misionar este reţinut de 
fiecare eparhie pentru a susţine activităţile 
unităţilor de cult sărace din cuprinsul lor, iar 
60% din ceea ce se colectează vine la Pa-
triarhia Română pentru a susţine activităţi 
de interes naţional bisericesc. O bună parte 
din banii strânşi sunt destinaţi parohiilor 
româneşti din afara graniţelor ţării, în 
special parohii sărace din Serbia, Ungaria, 
unităţi de cult din Bulgaria, Turcia sau Africa 
de Sud, reprezentanţa Patriarhiei Române pe 
lângă instituţiile europene, iar în ţară sem-
nificativ este susţinerea parohiilor sărace din 
Episcopia Covasnei şi Harghitei. ❖

Crestinismul e o religie a dragostei,  
iar dragostea nu uită niciodată.  

De aceea una din practicile cultice 
îndătinate în Biserica ortodoxă  

este pomenirea de nume  
ale credincioşilor la diverse slujbe  

şi la diferite momente ale acestora. 

La Sfânta Liturghie dăm cel mai  
pomelnice cu numele celor vii şi 
adormiţi. La început aceste nu-

me se scriau pe un obiect care se plia în 
două, dând naştere la „diptice”, noţiune 
apărută încă din secolul al IV-lea. La fel 
dăm şi noi „liturghia”, împărţind po-
melnicul (coala de hârtie) în două şi 
scriind pe cei vii în stânga, iar pe cei 
adormiţi în dreapta.

40 de slujbe
Sărindarul este rânduiala de pomenire 

a morţilor sau a viilor la patruzeci de 
Sfinte Liturghii în şir. „Sărindar” vine de 
la grecescul τα σαρανταρια - ta sarantaria, 
care înseamnă un grup de 40. 

Sărindarul individual
Sărindarul poate fi individual sau de 

obşte. Cel individual se dă pentru 
sufletul unui decedat sau mai mulţi 
răposaţi ai familiei sau pentru buna 
sporire a casei şi binele familiei, 
scriindu-se în pomelnic numele viilor şi 
al morţilor. Sărindarul se dă împreună 
cu cele necesare pentru săvârşirea celor 
patruzeci de Sfinte Liturghii: prescuri, 
vin, lumânări, tâmâie etc.

Sărindarul de obşte
Se săvârşeşte atunci când preotul 

oficiază Sfânta Liturghie timp de patru-
zeci de zile neîntrerupt pentru un 

eveniment mai important din viaţa 
comunităţii: sfinţirea bisericii, sfinţirea 
unei fântâni, hirotonie etc. Preotul 
pomeneşte la Proscomidie patruzeci de 
zile la rând pomelnicele de vii şi de morţi 
date de cei care au contribuit la facerea 
sau restaurarea bisericii, fântânii etc. 
Slujba de încheiere a acestui sărindar se 
face la biserica sau la fântâna respectivă, 
preotul binecuvântând şi sfinţind darurile 
de bucate aduse de credincioşi, săvârşind 
aceeaşi rânduială ca la slujba de încheiere 
a sărindarului individual.

Sărindarele în Posturi
Credincioşii aduc sărindare la biserică 

la începutul posturilor mari, mai ales al 
Postului Sfintelor Paşti, căci în toate 
sâmbetele acestuia se pomenesc cei ador-
miţi la Sfânta Liturghie şi la Parastas. 
Sărindarele sunt însoţite de prinoase (grâu, 
vin, zahăr, mirodenii, şi altele) necesare în 
primul rând pregătirii colivelor, dar şi 
lumânări, untdelemn, tâmâie.

Dezlegarea sărindarelor se face în 
Sâmbăta Floriilor. Creştinii care aduc 
un sărindar la biserică trebuie să se roage 
mai mult în toată această perioadă şi să 
participe la slujbe, în sâmbetele special 

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 26 Februarie - 5 martie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 26 februarie 0800-1200 Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză) 
  (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paşti) – Utrenia, Sfânta Liturghie
 1800-2000 Vecernia Iertării
Luni 27 februarie  1800-2000 Slujba Pavecerniţei cu Canonul cel Mare; Zi aliturgică
  Începutul Postului Mare
Marţi 28 februarie 1800-2000 Slujba Pavecerniţei cu Canonul cel Mare; Zi aliturgică
Miercuri 1 martie 0800-0930 Liturghie Darurilor mai înainte sfinţite
 1800-2000 Slujba Pavecerniţei cu Canonul cel Mare
Joi 2 martie 1800-2000 Slujba Pavecerniţei cu Canonul cel Mare
Vineri 3 martie 1000-1200 Liturghie Darurilor mai înainte sfinţite
  (Spovedit orele 8-10)
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 4 martie 0730-1000 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor; Citirea Sărindarelor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 5 martie 0800-1200 Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei) – Utrenia, Sfânta Liturghie

orarul centrului Parohial Pentru coPii si tineret
Ziua ora meditaţii cine răspunde
Luni 1800-1900 Matematică - clasele VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Marţi 1400-1500 Limba engleză – începători Prof. Paşcanu Mariana
Marţi 1500-1600 Limba engleză – avansaţi Prof. Paşcanu Mariana
Miercuri 1500-1600 Limba română- clasele VII-VIII Prof. Cioabă Cristina
Joi 1400-1530 Limba română / matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Duminică  1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

colecta pentru Fondul 
central misionar

rânduite pentru pomenirea morţilor, dar, 
mai ales, în ziua dezlegării sărindarelor, 
când pregătesc colivă şi alte daruri spre 
a fi împărţite ca milostenie. ❖



contribuŢia enoriaŞilor Parohiei Şerban Vodă Pentru anul 2017 a Fost stabilită la 100 lei

rânduieli în Sfântul şi marele poSt

cum împacă postul 
pe om cu dumnezeu

Postul împreună cu milostenia, cu 
darurile aduse la Biserică, cu 
închinările şi metaniile făcute 

de credincios, toate laolaltă alcătuiesc 
închinarea datorată de trup, ca jertfă 
Domnului. Postul este rânduit „pentru 
a smeri sufletul”. Postul este înfrânare 
de la toate mâncărurile sau, la caz de 
boală, numai de la unele: înfrânarea de 
la băuturi, de la toate desfătările lumeşti 
şi de la toate poftele cele rele, trupeşti. 

Postul este numit de Sfinţii Părinţi 
„aripa rugăciunii”, care, împreună cu 
milostenia, ridică pe om la tronul lui 
Dumnezeu. Postul ajută pe creştin să 
facă rugăciunea mai cu uşurinţă, împacă 
pe om cu Dumnezeu şi ajută mult la 
despătimirea sufletului, omorând pof-
tele trupeşti şi mijlocind dobândirea 
harului Duhului Sfânt. 

După asprimea lui, postul poate fi de 
mai multe feluri: post desăvârşit (total, 
negru), post de o zi, post de mâncăruri 
de dulce şi post „împărătesc”, adică 
mâncare zilnică cu înfrânare, o dată pe 
zi, nu până la saturare  ❖

Părintele Ilie Cleopa.

primele 5 zile de post numai două mese 
sunt permise, una miercuri şi alta vineri, 
seara, după Liturghia Darurilor mai 
înainte sfinţite. Luni, marţi, joi pentru 
cine poate, nu se mănâncă nimic. Dacă 
nu, după vecernie putem consuma: 
pâine, apă, ceai sau sucuri de fructe, 
eventual fructe sau seminţe, dar nu 
mâncare gătită. Dacă putem totuşi, luni 
nu mâncăm nimic.

Evident, copiii şi bolnavii sunt 
exceptaţi de la postire, iar postul va fi 
ţinut cu dreaptă socoteală. Dar oricum 
am ţine postul, obligatoriu este sfatul şi 
binecuvântarea părintelui duhovnic. Cu 
toţii însă suntem datori să înmulţim 
rugăciunea, să participăm la slujbele 
bisericii, să facem milostenie şi să ne 
îndepărtăm de preocupările lumeşti. Şi 
mai ales să ne spovedim şi să primim cu 
sufletul curat Sfânta Împărtăşanie. ❖

Perioadă de urcuş duhovnicesc, 
Postul Mare înseamnă în primul 
rând schimbarea alimentelor 

consumate şi a cantităţilor de hrană. 
Fără post, fără o înfrânare trupească, nu 
putem vorbi de petrecerea creştinească 
a Postului Paştelui. În acest post nu 
măncăm produse de origine animală şi 
în anumite zile nici ulei şi vin. Avem 
însă dezlegări: la ulei şi vin în fiecare 
sâmbătă şi duminică, iar la peşte de 
Bunavestire şi în Duminica Floriilor. 
De luni până vineri se mănâncă o sin-
gură dată în zi, de obicei seara după 
vecernie sau după Liturghia Darurilor 
mai înainte sfinţite, legume şi fructe, 
gătite fără ulei, iar sâmbăta şi duminica 
se mănâncă de două ori bucate gătite cu 
ulei şi se poate bea puţin vin.

Prima şi ultima săptămână a postului 
sunt, după pravilă, mai aspre, căci în 

Postul Păresimilor – asceză şi rugăciune

Postul Paştilor începe cu Vecernia Iertării 
din după-amiaza Duminicii Lăsatului  

de sec de brânză, căci ne cerem iertare 
unii de la alţi, preoţi şi credincioşi,  

pentru a începe postul cu pace. 

De acum veşmintele preoţilor şi 
acoperămintele se schimbă cu 
cele de doliu, de regulă negre, 

(dar şi mov la unele slujbe). Şi pentru 
prima oară în acest post se citeşte 
rugăciunea Sf. Efrem Sirul.

În acest post se slujesc toate cele trei 
liturghii ortodoxe: de luni până vineri, 
din săptămâna a doua, Liturghia Da-
rurilor mai înainte sfinţite; sâmbăta 
Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur; în 

primele cinci duminici din Post şi în 
Joia Mare, Liturghia Sf. Vasile cel 
Mare; în duminca Floriilor - Liturghia 
Sf. Ioan Gură de Aur.

Zile aliturgice - în care nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie: luni şi marţi la în-
ceputul Postului Mare; Vinerea Mare.

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, 
numită a Sf. Grigorie Dialogul, nu este de 
fapt o Liturghie deoarece în cadrul ei nu 
se aduce Sfânta Jertfă şi nu se sfinţesc 
Darurile. Ea este un ritual solemn de 
împărtăşire cu Sfintele Taine sfinţite la 
una din Liturghiile propriu-zise. Ea 
îmbină vecernia cu unele elemente ale 
Sfintei Liturghii. Cu toate că nu se aduce 
jertfa cea fără de sânge şi nu se sfinţesc 
darurile de pâine şi vin, ea poartă de-
numirea de Liturghie deoarece în cadrul 
ei are loc împărtăşirea cu Sfintele Taine.

De luni până joi, în prima săptămână 
la Slujba Pavecerniţei se citeşte Canonul 
cel Mare, al Sf. Andrei Criteanul. 
Acesta este un canon de pocăinţă, un 

lung imn liturgic ce cuprinde peste 250 
stihiri, alcătuit din 9 cântări bogate, 
compuse, la rândul lor, din stihiri scurte 
de pocăinţă, ritmate de invocaţia: „Mi-
luieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă!”, 
cerere care aminteşte de rugăciunea 
vameşului din prima duminică a pe-
rioadei Triodului. 

În săptămâna a cincea şi a şaptea (sau 
a Patimilor) din Postul Paştelui au loc 
Deniile: miercuri săptămâna a cincea, 
Canonul cel Mare al Sf. Andrei Criteanul 
integral, iar vineri Acatistul Bunei 
Vestiri. Deniile din ultima săptămâna a 
Postului sau Săptămâna Patimilor se 
săvârşesc în biserici începând cu seara 
Floriilor până vineri seara inclusiv; cele 
mai importante fiind cele de joi şi vineri 
seara, cunoscute şi sub denumirile de 
Denia mică (cu citirea celor 12 Evanghelii) 
şi respectiv Denia mare (Cântarea Pro-
hodului). În acest Post se înmulţesc 
citirile din Sfânta Scriptură, iar cântările 
devin mai sobre şi mai triste. ❖


