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ÃŽn aceastÄƒ searÄƒ, credincioÈ™ii au ajuns la Denia Prohodului Domnului.
Bisericile sunt neÃ®ncÄƒpÄƒtoare!
Un exemplu este È™i Biserica din centrul oraÈ™ului PiteÈ™ti, SfÃ¢ntul Gheorghe, unde piteÈ™tenii au ajuns cu inima desc
gÃ¢nduri de provÄƒduire.

ÃŽn SfÃ¢nta Vineri din SÄƒptÄƒmÃ¢na Mare are loc Ã®n Biserica OrtodoxÄƒ denia ce cuprinde rÃ¢nduiala Prohodului Do
slujba de Ã®nmormÃ¢ntare a MÃ¢ntuitorului Iisus Hristos.

Textul acestei cÃ¢ntÄƒri este Ã®mpÄƒrÈ›it, ca structurÄƒ, Ã®n trei pÄƒrÈ›i, prima parte avÃ¢nd 73 de strofe, a doua parte
È™i a treia parte 43 de strofe. Prima strofa a fiecÄƒrei stÄƒri este reluatÄƒ È™i la sfÃ¢rÈ™itul ei.

Slujba se Ã®ncheie cu procesiunea de Ã®nconjurare a bisericii care simbolizeazÄƒ ducerea cÄƒtre mormÃ¢nt a MÃ¢ntuitor
ÃŽn cadrul procesiunii sunt fÄƒcute patru opriri È™i la fiecare oprire este rostitÄƒ o rugÄƒciune. DupÄƒ procesiune, toÈ›i c
prezenÈ›i trec pe sub SfÃ¢ntul Epitaf, la intrarea Ã®n lÄƒcaÈ™ul de cult.

SfÃ¢ntul Epitaf Ã®nseamnÄƒ acoperÄƒmÃ¢nt de mormÃ¢nt, aceasta fiind semnificaÈ›ia Ã®n limba greacÄƒ a Epitafului. D
trecerea pe sub SfÃ¢ntul Epitaf se face pentru a arÄƒta cÄƒ cei prezenÈ›i participÄƒ la suferinÈ›ele È™i la moartea lui Hristo
trecÃ¢nd prin mormÃ¢ntul MÃ¢ntuitorului pentru a Ã®nvia Ã®mpreunÄƒ cu El.

Vinerea Mare este zi de mare doliu pentru cÄƒ Ã®n aceastÄƒ zi a fost rÄƒstignit È™i a murit MÃ¢ntuitorul lumii. Zi aliturgi
slujeÈ™te SfÃ¢nta Liturghie), pentru cÄƒ Liturghia reprezintÄƒ jertfa nesÃ¢ngeroasÄƒ a lui Hristos, Ã®n chipul pÃ¢inii È™
iar cele douÄƒ jertfe nu se pot aduce Ã®n aceeaÈ™i zi.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce dupÄƒ firea omeneascÄƒ, iar Prohodul Domnului este un fel de slujbÄƒ de
Ã®nmormÃ¢ntare, Ã®n care se pomeneÈ™te importanÈ›a morÈ›ii MÃ¢ntuitorului, care s-a fÄƒcut pentru oameni È™i pen
mÃ¢ntuirea lor.

Este exprimatÄƒ un fel de uimire Ã®n faÈ›a morÈ›ii MÃ¢ntuitorului: "Dar cum mori ViaÈ›a È™i cum È™ezi Ã®n groapa È
ta Ã®i mÃ¢ntuieÈ™ti pe toÈ›i " sau "ÃŽn mormÃ¢nt ViaÈ›a, pus ai fost Hristoase È™i s-au spÄƒimÃ¢ntat oÈ™tirile Ã®ng
parte, se pomeneÈ™te de Iosif È™i Nicodim, care l-au Ã®nmormÃ¢ntat pe Iisus Hristos, pe El care a fost condamnat, pe El
fost dispreÈ›uit, ei L-au cinstit Ã®n vremea aceea È™i I-au fÄƒcut o Ã®nmormÃ¢ntare cu cinste.
AlcÄƒtuirea Prohodului este atribuitÄƒ imnografului bizantin Iosif Studitul.

