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La râul Babilonului, acolo am șezut 

și am plâns, când ne-am adus 

aminte de Sion. 

În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat 

harpele noastre. 

La râul Babilonului, acolo am șezut 

și am plâns, când ne-am adus 

aminte de Sion. 

În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat 

harpele noastre. 

Că acolo cei ce ne-au robit pe noi 

ne-au cerut nouă cântare, zicând: 

“Cântați-ne nouă din cântările 

Sionului!“ 

Cum să cântăm cântarea Domnului 

în pământ străin? 

De te voi uita, Ierusalime, uitată să 

fie dreapta mea! 

Să se lipească limba mea de 

grumazul meu, de nu-mi voi aduce 

aminte de tine, de nu voi pune 



 

înainte Ierusalimul, ca început al 

bucuriei mele. 

Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui 

Edom, în ziua dărâmării 

Ierusalimului, când ziceau: 

“Stricați-l, stricați-l până la 

temeliile lui!“ 

Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit 

este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta 

pe care ai făcut-o nouă. 

Fericit este cel ce va apuca și va lovi 

pruncii tăi de piatră.“  

Psalmul 136 

  

Î n aceste cuvinte ale psalmului, noi, 

cres tinii ortodocs i, Noul Îsrael, ne 

aducem aminte ca  suntem î n exil. 

Daca  pentru ortodocs ii rus i, 

alungat i din Sfa nta Rusie, acest 

psalm are un î nt eles special, 

pentru cres tini, î n general, psalmul 

semnifica  faptul ca  suntem stra ini 

de aceasta  lume, ca  dorim 

î ntoarcerea la adeva rata noastra  

casa , raiul. Pentru noi, Marele Post 

este un prilej de î nstra inare da ruit 

de Mama noastra , Biserica, pentru 

a ne î nta ri amintirea Sionului de 

care ne-am î ndepa rtat ata t de mult. 

Ne merita m aceasta  î nstra inare, s i, 

de altfel, avem nevoie de el datorita  

pa catelor noastre. Doar prin 

nevoint a î nstra ina rii, pe care o 

realiza m prin ruga ciune, post, 

poca int a , tocmai î n aceasta  

perioada , putem cugeta la Sionul 

nostru. 

“De te voi uita, Ierusalime“ 

Slabi s i uita tori, des i suntem î n 

mijlocul Postului Mare, totus i tra im 

ca s i cum Îerusalimul nu ar fi 

existat pentru noi. Ne î ndra gostim 

de lume, Babilonul nostru; suntem 

sedus i de frivolita t ile „acestei lumi 

străine“ s i neglija m slujbele s i 

disciplina Bisericii care ne 

reamintesc de adeva rata casa . Mai 

mult deca t ata t, ne iubim chiar 

ra pitorii nos tri – ca ci pa catele 

noastre ne t in captivi mai mult 

deca t orice ra pitor – s i petrecem 

zilele postului î n lene, des i ar 

trebui sa  ne prega tim pentru a 

î nta lni ra sa ritul Soarelui Noului 

Îerusalim, Î nvierea Domnului 

Nostru Îisus Hristos. 

Î nca  mai este timp; trebuie î nsa  sa  

ne amintim de adeva rata noastra  

casa  s i sa  ne pla ngem pa catele care 

ne-au î nstra inat de casa noastra . Sa  

punem la inima  cuvintele Sf. Îoan 

Sca rarul: «Înstrăinarea este 

îndepărtarea de toate, pentru ca 

gândul să fie făcut nedespărțit de 

Dumnezeu. Înstrăinarea este 

iubitoare și lucrătoare a plânsului 

celui fără de încetare». Î nstra inat i 

de Rai, trebuie sa  devenim 

î nstra inat i de lume, pentru a putea 

na da jdui î n î ntoarcerea noastra . 

Putem face aceasta daca  vom 



 

petrece aceste zile î n post, 

ruga ciune, î nstra inare de lume, 

participarea la slujbele Bisericii, î n 

lacrimi de poca int a , î n prega tirea 

pentru plina de bucurie Sa rba toare 

de la finalul acestei perioade de 

î nstra inare; iar prin urmarea 

acestor lucruri î n aceasta vale a 

pla ngerii, sa  ne prega tim pentru s i 

mai marea Sa rba toare ca nd 

Domnul nostru se va î ntoarce sa  Î s i 

ia credincios ii sa i î n Noul 

Îerusalim, din care nu va mai exista 

î nstra inare, ca ci este ves nic. 

Cuvântul Pr. Serafim osee la sealmul La râul 

Babilonului care ee cânta în Psetul Mare 

 

 

 

 

 

Î ncerca rile ce le aduce cuiva 

diavolul nu î ntrec puterea aceluia 

de a le ra bda. Ca ci, daca  ar î ntrece 

aceasta  putere, omul n-ar avea nici 

o vina  î n cazul ca  nu le-ar putea 

ra bda s i depa s i. Deci, cei ce cad nu 

pot da ca scuza  ca  î ncerca rile sau 

ispitele au fost peste ma sura 

puterii lor de a le î nfra nge. Desigur, 

lucrurile se complica , dat fiind ca  

omul nu le biruie numai cu puterea 

sa, ci s i cu puterea lui Dumnezeu. 

Dar puterea data  lui de Dumnezeu 

i se da  î n as a fel, ca sa  nu faca  de 

prisos efortul lui maxim sau sa  nu 

ceara  un efort pe care omul nu l-ar 

putea face. Except ie fac minunile ce 

se fac î n unele cazuri prin unii. Dar 

poate s i î n aceste cazuri puterea 

mai presus de fire data  unora e pe 

ma sura credint ei lor mai presus de 

fire. Î n general î nsa , hotarul dintre 

ordinea firii s i cea mai presus de 

fire e foarte greu de trasat s i e 

foarte mobil. Î n cei credincios i 

puterile mai presus de fire, 

pa trunza nd î n fire, ridica  î nses i 

puterile acesteia la diferite 

niveluri. 

(Părintele Dumitru Stănilsae, nsta 329 la 

Ieaac Sirul, Cuvinte deesre nevsință, în 

Filscalia IX, Editura Humanitae, București, 

2008, s. 244) 

 

Doamne, Iisuse Hristoase,  

Fiul lui Dumnezeu,  

miluiește-mă pe mine,  

păcătosul! 

 

 



 

Putet i sprijini Parohia Sfa ntul Îlie -  

Hanul Colt ei prin redirect ionarea a 

2% din venitul dumneavoastra  

ca tre aceasta. Sumele stra nse vor fi 

folosite la plata facturilor curente 

s i la sust inerea financiara a 

bisericii parohiale. 

Instrucțiuni de completare 

Se completeaza  î n doua  exemplare: 

Punctul I: datele dumneavoastra  de 

identificare; 

Punctul II: se lasa  necompletat; 

Punctul III, nr.1: se lasa  necompletat; 

Punctul III, nr.2: se lasa  liber la Sumă; 

Punctul IV: se completeaza  dupa  caz; 

Semna tura : Semnătură contribuabil 

Cele doua  exemplare se pot la sa la 

pangar.

 

 
 

 Luni: 18 martie 

18:00 – Canonul Sfa ntului Andrei Criteanul  
 Marți: 19 martie 

18:00 – Canonul Sfa ntului Andrei Criteanul 

 Miercuri: 20 martie 

18:00 – Canonul Sfa ntului Andrei Criteanul 

 Joi: 21 martie 

18:00 – Canonul Sfa ntului Andrei Criteanul 

 Vineri: 22 martie 

18:00 – Vecernie 

 Sâmbătă: 23 martie 

08:30 – Sfa nta Liturghie s i Parastas 

18:00 – Vecernie 

 Duminică: 24 martie 

08:30 – Utrenia s i Sfa nta Liturghie:  

Duminica Ortodoxiei – prima Duminică din Postul 

Mare, Sfântul Cuvios Zaharia 
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