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Anul XV, Nr. 390 
20 noiembrie 2022 

Duminica a XXVI-a după Rusalii 

- Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina- 

      „Fraților, altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul; 

umblați ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, 

dreptate și adevăr, încercând ce este bineplăcut Domnului. Și nu fiți părtași 

la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe 

față. Pentru că, cele ce se fac întru ascuns de ei, rușine este a le și grăi. Iar 

tot ce este pe față se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit 

lumină este. Pentru aceea, zice: «Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din 

morți și te va lumina Hristos». Deci, luați seama cu grijă, cum umblați, nu 

ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea, că zilele sunt 

rele. Drept aceea, nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia 

Domnului. Și nu vă îmbătați de vin, în care este pierzare, ci vă umpleți de 

Duhul. Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, 

lăudând și cântând Domnului, în inimile voastre“.             (Efeseni V, 8-19) 
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2022- „Anul omagial al rugăciunii în viaţa 

Bisericii şi a creştinului“ şi „Anul 

comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon 

Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la 

Neamţ“ 

      „Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belșug 

țarina. Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun 

roadele mele? Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele și mai 

mari le voi zidi și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele; 

și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți 

ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis: 

Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai 

pregătit ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori pentru 

sine însuși și nu se îmbogățește în Dumnezeu“.                    (Luca XII, 16-21) 
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DESPRE POSTUL NAȘTERII DOMNULUI 
 

„În fiecare an, la jumătatea lunii noiembrie începe postul 

Crăciunului, o perioadă cu totul specială pentru creştinii ortodocşi, 

menită să ne pregătească pentru sărbătoarea Naşterii Domnului. 

Postul Crăciunului începe în ziua de 15 noiembrie, zi în care se face 

pomenirea Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ. 

Anul acesta, în data de 27 noiembrie, cu binecuvântarea Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel și prin mijlocirea Înaltpreasfinţitului Părinte 

Casian, Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Paisie (Velicicovschi) de 

la Neamț vor ajunge în fața bisericii Vovidenia, iar de aici se va porni în 

pelerinaj către Catedrala Arhiepiscopală. 

Postul Nașterii Domnului se încheie pe 24 decembrie, ziua din Ajunul 

Crăciunului fiind o zi de post aspru. Se ajunează până la Ceasul IX (cca. 

orele 15:00), când, în funcție de zonă, se obișnuiește să se mănânce 

grâu fiert amestecat cu fructe și miere sau turte cu nucă, în amintirea 

postului lui Daniel și al celor trei tineri în Babilon (Daniel I, 5, 8–16). 

La sfârșitul Postului, dezlegarea la alimentele de dulce se face după 

Sfânta Liturghie de Crăciun din data de 25 decembrie. 

Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului a fost instituit în 

secolele IV-V, deci mai târziu decât Postul Sfintelor Paști. Este un post 

al pocăinței, dar nu cu aceeași intensitate ca Postul Sfintelor Paști. Nu 

există în el slujbe speciale cu metanii, nu există un canon de pocăință 

precum Canonul Sfântului Andrei Criteanul pe care îl citim în Postul 

Sfintelor Paști. 

În timpul Postului Crăciunului, începând cu data de 21 noiembrie, se 

introduc în cadrul slujbei Utreniei Catavasiile Nașterii Domnului, care 

se cântă până în data de 30 decembrie inclusiv. În această perioadă a 

Postului Crăciunului la Ceasuri și Pavecerniță nu se cântă stihirile și 

nici troparele, ci toate sunt rostite. 

Ca fel de postire de bucate, postul Nașterii Domnului este de asprime 

mijlocie – ca și Postul Sfinților Apostoli – mai puțin riguros decât 

Postul mare, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. 

Zilele de prăznuire a unor sfinți cu doxologie, în care este dezlegare la 

pește (dacă sunt în zilele de luni, marți sau joi) în calendarul Bisericii 

Ortodoxe Române sunt: 
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16 noiembrie – Sf. Apostol și Evanghelist Matei 

20 noiembrie – Sf. Grigorie Decapolitul 

21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică 

25 noiembrie – Sf. Mare Muceniță Ecaterina din Alexandria 

30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei (cel Întâi chemat) 

4 decembrie – Sf. muceniță Varvara 

5 decembrie – Sf. Cuvios Sava cel Sfințit 

6 decembrie – Sf. Ierarh Nicolae al Mirelor 

7 decembrie – Sf. Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș 

9 decembrie – Zămislirea Maicii Domnului 

12 decembrie – Sf. Spiridon al Trimitundei 

13 decembrie – Sf. Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei 

18 decembrie – Sf. Cuvios Daniil Sihastrul 

Postul acesta al Crăciunului este, deci, în primul rând, o pregătire, o 

sfințire a gândurilor, a simțirilor, a trupului și sufletului nostru prin 

pocăință, prin Spovedanie și Împărtășanie, prin citirea mai deasă a 

Sfintei Scripturi și a scrierilor sfinților și printr-o atenție spirituală 

deosebită ca să devenim ‘biserică sfințită‘ în sufletele și în trupurile 

noastre. 

De aceea, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului este Intrarea 

Maicii Domnului în biserică, la 21 noiembrie. Aceasta înseamnă că 

Maica Domnului intră în templul din Ierusalim pentru a deveni ea însăși 

templu sau „biserică sfințită și rai cuvântător“, cum o numesc cântările 

noastre liturgice. 

După cum prea bine știm, ziua de 21 noiembrie este zi de hram și de 

mare sărbătoare pentru parohia noastră, Biserica Vovidenia fiind sfinţită 

pentru prima dată în ziua de 21 noiembrie 1790, cu hramul Intrarea în 

biserică a Maicii Domnului, de către protopopul ţinutului Covurlui, 

preotul Gheorghe Avram, iar ultima dată sfințită de Înaltpreasfințitul 

Casian pe 21 noiembrie 2002. 

Așadar, asemenea Maicii Domnului, care prin rugăciune, curăție și 

căutarea sfințeniei se pregătește să primească în ea taina Întrupării lui 

Dumnezeu, și noi, creștinii, trebuie să ne pregătim, să ne curățim prin 

post și rugăciune intensă, ca să devenim templu sau biserică, locaș în 

care poate să se nască și să locuiască Hristos Domnul“.  (Iuliana Sbîrnea) 
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Icoana Intrării în biserică a Maicii Domnului 
„Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului este unul dintre cele 

douăsprezece Praznice Împărătești. Această sărbătoare a fost instituită în Tradiția 

Bisericii folosind textul Protoevangheliei lui Iacov, care detaliază nașterea și viața 

timpurie a Fecioarei Maria. Deși Protoevanghelia lui Iacov este datată în secolul al 

II-lea, sărbătoarea a fost instituită în secolul al VI-lea în Răsărit și abia în anul 

1374 în Apus. 

În iconografia Intrării în biserică a Maicii Domnului apare dezvoltată tema 

templului. Mulți au utilizat simbolismul care aseamănă cele trei părți ale templului 

cu cele trei etape ale vieții duhovnicești - purificarea, iluminarea și unirea. În 

templul din Ierusalim, Fecioara se va pregăti să devină mai târziu „Templu 

Trupului Său“, Cel Care va fi dărâmat și în trei zile se va ridica. 

În iconografia Intrării se regăsesc cele trei părți ale templului din Ierusalim. 

Scena prezentată în icoană se desfășoară în curtea interioară a templului, lângă 

intrarea în Sfânta Sfintelor. Prorocul Zaharia este zugrăvit îmbrăcat în haine 

preoțești, stând în fața ușilor Sfintei Sfintelor, pe prima treaptă a scării, cu mâinile 

întinse, primind-o pe Maica Domnului. 

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este zugrăvită de două ori în icoană, dar 

neavând nimic copilăresc în înfățișarea ei, deși este pictată de statură mică. 

Această statură mică indică vârsta crudă la care a fost adusă la templu. Sfânta 

Fecioară este zugrăvită în fața Prorocului Zaharia, întinzând mâinile către el și 

începând a urca treptele care duc spre Sfânta Sfintelor. 

În spatele Maicii Domnului, în mijlocul curții, sunt zugrăviți Sfinții Ioachim 

și Ana, părinții, care vin și își prezintă fiica. Ei sunt urmați de un grup de fecioare 

care poartă în mâini făclii aprinse. Spre deosebire de Sfânta Ana și de Fecioara 

Maria, fecioarele templului au capul descoperit. 

Dacă privim în registrul de sus, o vedem din nou pe Fecioara Maria șezând 

pe cea mai înaltă treaptă, lângă Sfânta Sfintelor, unde un înger vine să-i slujească 

fiind hrănită cu „pâine cerească“. 

În mod tradițional, icoana Intrării în biserică a Maicii Domnului se 

zugrăvește în diaconicon, aflat în partea dreaptă (sudică) a Sfântului Altar“.      
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