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Ce este perioada Triodului si ce importanta are ea
pentru viata crestinului?

Termenul „triod” vine din limba greaca, de la
„triodion”, format din cuvintele „tria” (trei) si „odi”
(oda), si inseamna cantare sau imn in trei ode (strofe).

Ca o forma de comemorare a vietii si a faptelor
Mantuitorului Iisus Hristos, Anul Bisericesc poate fi
impartit in trei mari perioade, numite dupa cartea
principala de slujba folosita de cantaretii din strana in
fiecare dintre aceste momente si anume:
1) Perioada Triodului (perioada prepascala);
2) Perioada Penticostarului (perioada pascala);
3) Perioada Octoihului (perioada postpascala).

Etimologic, termenul „triod” vine din limba greaca, de la
„triodion”, format din cuvintele „tria” (trei) si „odi”
(oda), si inseamna cantare sau imn in trei ode sau
strofe. Din punct de vedere practic, in viata liturgica,
Triodul are doua sensuri:

a) Cartea de cult in care sunt cuprinse textele si
cantarile din aceasta perioada liturgica. Numele cartii
vine de la numarul celor trei cantari (de regula) din
canoanele Utreniei, spre deosebire de cele cuprinse in
Octoih sau Minei (opt sau noua). Cele mai multe cantari
din Triod au fost compuse de Sfantul Teodor Studitul si
de fratele sau, Iosif Studitul, care au completat opera
imnografica a Sfintilor Cosma al Maiumei si Andrei
Criteanul.

b) Asa cum am vazut, Triodul si este una dintre cele trei
mari perioade ale anului liturgic, care tine de la
Duminica Vamesului si a Fariseului (cu trei saptamani
inainte de inceputul Postului Pastilor), pana la
Duminica Pastilor. Dupa cum arata parintele Ene
Braniste, primele trei saptamani din aceasta perioada
constituie un timp de pregatire duhovniceasca in
vederea inceperii postului, iar restul de sapte
saptamani - adica insusi Postul Pastilor - este vremea
de pregatire, prin pocainta, post si rusaciune, pentru a
ne invrednici de marea sarbatoare a Invierii Domnului,
precedata de amintirea Patimilor Celui ce S-a rastignit
pentru noi.

[... continuarea in urmatoarea pagina...]
 

9:30 Utrenia
10:30 Sf Liturghie
12:30 Adunarea Generala Parohiala

9:30 Utrenia
10:30 Sf Liturghie

10:00 Sf Liturghie
11:30 Pomenirea mortilor - parastase

9:30 Utrenia
10:30 Sf Liturghie
12:30 Agapa frateasca pentru lasatul secului
de carne.

9:30 Utrenia
10:30 Sf Liturghie

5 D - Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și
a Fariseului), Începutul Triodului 

12 D - Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii
Fiului risipitor) 

18 S – Sambata mortilor – Mosii de iarna 

19 D - Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a
Lăsatului sec de carne)

26 D - Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a
Lăsatului sec de brânză)

27 L - Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi
aliturgică. Canonul cel Mare – partea întâi – 19:00

28 M - Zi aliturgică. Canonul cel Mare – partea a
doua – 19:00
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Cu alte cuvinte, perioada Triodului este un adevarat
ghid duhovnicesc de inaltare a omului din pacat,
oferindu-i acestuia pe tot parcursul Postului Mare
povatuirea necesara pentru a ajunge la bucuria
Invierii.

Astfel, intelegand ca Triodul nu este o simpla carte
folosita la strana, ci o perioada de sfintire a vietii sau
un indrumar pentru suflet, Invierea Mantuitorului
nostru Iisus Hristos va fi si propria noastra inviere din
somnul pacatului si al mortii.

[...articol preluat de pe doxologia.ro...]
In practica, in toate sambetele din Postul Mare se
fac pomeniri generale ale mortilor, cu exceptia
celei de a saptea, credinciosii avand obiceiul
sarindarelor, adica al pomenirii mortilor pe
perioada de 40 de zile cat dureaza postul, urmand
ca incheierea acestor pomeniri sa se faca nu
sambata, ci in Joia Patimilor, cand in biserici
savarsim Liturghia Sfantului Vasile cel Mare. Pana
nu de mult, toate sambetele din Postul Mare erau
trecute si in calendar ca zile de „pomenire a
mortilor”. Din punct de vedere liturgic si
tipiconal, sunt indreptatite la aceasta denumire
numai sambetele a doua, a treia si a patra.
Practica de parohie arata insa ca pomenirea
mortilor si in celelalte sambete este aproape
indatinata.

Pomenirea generala a mortilor in fiecare sambata
din Postul Mare nu este un lucru rau, desi nu este
prevazut de tipic, si ea se inscrie in atmosfera
specifica acestei perioade de pregatire pentru
intampinarea dupa cuviinta a Invierii Domnului,
cand credinciosii se ocupa mai mult de sufletele
lor. De aceea, este firesc sa se gandeasca si la
sufletele celor raposati, ajutandu-i cu rugaciunea
si cu milostenia.

De asemenea, parastasele din timpul Postului
Mare se fac atat sambata, cat si duminica,
deoarece in aceste zile se savarseste una dintre
Liturghiile depline, fie a Sfantului Ioan Gura de Aur,
fie a Sfantului Vasile cel Mare. Parastasul nu se
face legat de Liturghia Darurilor mai inainte
sfintite, care se savarseste in zilele saptamanii din
post.

[... articol preluat de pe doxologia.ro...]

POMENIREA MORTILOR IN TIMPUL POSTULUI MARE

Pomenirea generala a mortilor in fiecare sambata din
Postul Mare se inscrie in atmosfera specifica acestei
perioade de pregatire pentru intampinarea dupa
cuviinta a Invierii Domnului, cand credinciosii se ocupa
mai mult de sufletele lor. De aceea, este firesc sa se
gandeasca si la sufletele celor raposati, ajutandu-i cu
rugaciunea si cu milostenia.

Conform randuielii si traditiei respectate de Biserica
Ortodoxa, ziua saptamanala de pomenire a mortilor este
sambata. In aceasta zi, la unele slujbe din cadrul celor
Sapte Laude, ca si in unele carti de cult, exista cantari si
rugaciuni anume alcatuite si randuite pentru pomenirea
mortilor.

Cat priveste pomenirea mortilor in Postul Mare, slujbele
au loc in sambetele acestei perioade. Conform
randuielilor tipiconale din Triod (cartea de cult specifica
acestei perioade) si structurii slujbelor din aceste
sambete, numai sambetele a doua, a treia si a patra sunt
socotite ca zile de pomenire generala a mortilor,
celelalte sambete din Postul Mare (prima, a cincea, a
sasea si a saptea) sunt consacrate pomenirii altor
evenimente sau persoane sfinte din viata Bisericii.

Asa, de exemplu, in prima sambata se face pomenirea
Sfantul Teodor Tiron, pentru faptul ca el a salvat pe
crestini de la inchinarea la idoli prin folosirea graului
fiert, pomenirea calendaristica a sfantului avand loc in
ziua de 17 februarie. Sambata a cincea este consacrata
cinstirii speciale a Maicii Domnului, prin slujba Deniei
Acatistului Buneivestiri, iar a sasea sambata face
pomenire de invierea de catre Mantuitorul Hristos a lui
Lazar cel mort de patru zile, inainte de Patimiri, ca o
incredintare a Invierii Sale si a celei de obste, dreptul
Lazar fiind pomenit calendaristic la 6 octombrie.
Sambata a sasea aminteste de punerea si sederea in
mormant a Mantuitorului Hristos.


