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„Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine:
Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori
pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi
bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât
acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.”

(Luca 18, 10-14)

Iubiţi credincioşi, această învăţătură pe care Hristos ne-o spune este legea noastră, legea noastră creştin ortodoxă. Umilinţa,
smerenia, este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Noi venim în faţa lui Dumnezeu pentru că ştim că săvârşim fapte rele
în fiecare zi cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul, poate chiar în fiecare minut. Şi nu exagerez când spun că aproape în fiecare
minut facem o faptă, gândim ceva rău, chiar dacă nu facem fapta, o gândim, şi gândul cum spune Sfântul Apostol Iacob
odrăsleşte fapta cea rea şi fapta cea rea odată săvârşită a introdus păcatul în om.

În acelaşi timp, noi suntem ispitiți, ca şi fariseul să facem fapte pentru ochii lumii şi nu pentru  Dumnezeu. Cei care fac
fapta pentru ochii lumii vor avea o atitudine vizibilă, ca şi farisei, cum spune Mântuitorul. Fariseii când posteau se îmbrăcau în
sac, îşi puneau cenuşă în cap, aveau fața tristă şi nebărberită ca să arate că ei postesc.

Spune Mântuitorul: Pentru lume postesc şi-şi vor lua răsplata în lumea aceasta, în cer nu mai au nici o răsplată. Dacă făceau
o faptă bună, ieşeau la răscruce de străzi, puneau să sune din trâmbiţe, şi spunea Mântuitorul: pentru lume o fac, în lumea aceasta
vor avea răsplata şi nu vor avea răsplată în cer.

Adeseori suntem tentați şi noi să facem lucrul acesta. Dealtfel literatura vorbeşte despre lume ca teatru, toată lumea, toți ne
comportăm ca nişte actori pe scenă, una este viața noastră intimă şi una este viața noastră pe care o expunem în fața
lumii. Acesta e fariseism. Şi aşa de general e fariseismul nostru, încât numai când intri în biserică îţi dai seama cine eşti, cât de
păcătos eşti. Dacă te pătrunzi de rugăciune, dacă te pătrunzi de cuvintele Mântuitorului te cuprinzi deodată copleşit de propriul
tău păcat. Îți dai seama că tot ceea ce ai făcut, ai făcut pentru lume şi nu pentru Dumnezeu.

Dacă veniţi în biserică faceţi-o pentru Dumnezeu! Nu staţi ca fariseii, nu vă comparaţi cu cel pe  care-l socotiți
păcătos, poate cel păcătos e mai bun decât tine! Ci asemenea vameşului, bateţi-vă cu pumnul în piept şi strigaţi din sinea
voastră: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului.

Dumneavostră ştiţi de rugăciunea inimii sau rugăciunea Mântuitorului în care dacă te rogi, numai atât spui: Doamne Iisuse
Hristoase, milostiv fii mie păcătosului! De aici este luată textual: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului, la care ați adăugat
Iisus Hristos. Aceasta este după cum spun Sfinții Părinți şi cei care practică rugăciunea inimii sau rugăciunea isihastă, este cea
mai complexă rugăciune pentru că dintr-o dată  te-ai pus în raport real cu Dumnezeu.

Aceasta ne pune Dumnezeu la îndemână în Postul acesta: spovedania şi împărtăşania. Pentru aceasta l-a adus în fața noastră
prin această parabolă pe fariseu şi pe vameş. Şi l-a dat exemplu pe fariseu care nu vrea să se spovedească, care crede că a
făcut numai bine toată viața lui şi care nu a avut o legătură reală cu Dumnezeu. Inima lui nu s-a mişcat, nu era o inimă
vie. El are o inimă ca un mecanism care îi spune acum fă bine, acum dă de pomană, acuma du-te la templu, acum dă zeciuială.
Pe când la vameş era o inimă mai vie, măcar plângea, inima care plânge este o inimă pe care Dumnezeu o iubeşte. Încercați
să plângeți, încercați să vă pocăiți, încercați să vă spovediți, să vă împărtăşiți, ca prin aceasta să ne facem părtaşi ai suferinței
Mântuitorului: să mergem cu Iisus de la începutul Postului şi până la ridicarea pe cruce, să murim cu El, să ne îngropăm cu
El, pentru ca a treia zi să înviem cu El în slava lui Dumnezeu. Amin.

Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa - http://www.bisericasfintiiromani.com

Prea încrezător în puterile sale, prea lăudaros cu isprăvile sale, omul a uitat, a pierdut calea cea mai bună a
smereniei, s-a înstrăinat de izvorul a tot binele si nu mai are odihnă. Dar sufletul omenesc nu-si poate găsi odihna,
fără numai în Dumnezeu.

Inceputul înnoirii noastre nu se poate deci face altfel decât prin intrarea in rânduială, prin smerenie. De aceea pregătirea
pentru sfântul si marele Post o începem cu smerenia, ca să trăim în această vreme si apoi cu ea să călătorim de-a lungul întregii
vieţii acesteia, știind că numai călătorind pe cea mai bună cale vom avea odihnă sufletelor noastre, în veacul de acum și în
vecii vecilor. Ieromonah Petroniu Tănase – Sfântul Munte Athos - http://www.calauzaortodoxa.ro
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Duminica a 33-a după
Rusalii

( a vameşului şi a fariseului )



Programul săptămânii    9  februarie 2014 – 16 februarie 2014

Ziua ORA Slujbe
Duminică      9 februarie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Vameșului și a Fariseului - Începutul Triodului)
Duminică      9 februarie 17 - 18 - Paraclisul  Maicii Domnului şi cateheză - Pr. Dragoș
Luni 10 februarie 18 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Pr. Dragoș
Marţi            11 februarie - Program administrativ
Miercuri 12 februarie 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragoș
Vineri           14 februarie 9 – 10 - Sfântul  Maslu
Vineri           14 februarie 17 -18 - Acatistul  Sf.M.Mc.Gheorghe - Pr. Dragoș
Sâmbătă      15 februarie 8 – 11 - Sf.Liturghie  şi pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragoș
Sâmbătă      15 februarie 17 - 18 -Vecernia Duminicii a-34-a după Rusalii – Pr.Ticu
Duminică     16 februarie 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Ȋntoarcerea Fiului Risipitor) – Pr.Ticu
Duminică     16 februarie 17 - 18 - Paraclisul  Maicii  Domnului și cateheză – Pr.Ticu

An de an, ziua de 14 februarie ne pune pe fiecare dintre noi, în calitate de creștini ortodocși, în fața unui
dublu paradox. În primul rând, de Valentine’s Day a auzit toată lumea, astfel încât, la o adică, oricine poate

defini succint "sărbatoarea", în timp ce despre viața Sfântului Valentin nu cunoaște nimeni mai nimic.
În al doilea rând, mulți sunt contrariați de faptul că în această zi nu întâlnesc în Calendarul Ortodox nici

un sfânt care să poarte acest nume. Întâmplarea face ca nici Calendarul Romano-Catolic să nu-l mai
pomenească în această zi, Sfântul Valentin fiind scos din calendar în 1969 din cauza ambiguității datelor
referitoare atât la persoana sa, cât și la faptele care au condus la consacrarea lui ca sfânt. În prezent, la 14
februarie, catolicii îi amintesc pe Sfintii Chiril si Metodie.

Așadar, nu greșim atunci când spunem că Valentine’s Day, cu tot "marketing-ul" aferent, este în România - și
nu numai - o "sărbatoare" fără sărbatorit.

Despre Valentine’s Day s-a scris și s-a comentat suficient, pro și contra. S -a scris și s-a spus, din păcate, destul de puțin
despre Sfântul Valentin al Ortodoxiei, prăznuit de Biserică în ziua de 30 iulie.

În schimb, putem menționa câteva informaț ii despre Sf.Mc.Valentina, prăznuită pe 10 februarie, care
împreună cu o altă fecioară Enata din ținutul Gaza, au mărturisit pe Hristos prin mucenicie. Când ighemonul
Firmilian stătea la judecată, a fost adusă viteaza fecioara Enata,care fiind întrebată dacă se leapădă de Hristos, și
ea mărturisind că Hristos este Dumnezeu, a fost chinuită cumplit. Atunci cinstita Valentina din Cezareea, și ea
fecioară fiind, nesuferind să vadă neomenia și cruzimea celor săvârșite, s-a umplut de îndrăzneală, și când i s-a
poruncit să aducă jertfă idolilor, a izbit cu picioarele jertfelnicul și l-a surpat împreună cu focul ce era pe el.
Atunci tiranul mîniindu-se, a chinuit-o cumplit și pe ea. Încetând a le mai chinui, a hotărât să fie arse.

www.crestinortodox.ro

10 februarie- Sf.Mucenic Haralambie - Sfântul Haralambie a fost episcop în Cetatea Magneziei, din
Asia Mică, Turcia de astăzi, în vremea împăratului Septimu Sever (193-211). Când Sfântul Haralambie a
împlinit vârsta de 113 ani a fost supus la diverse  chinuri  pentru  că nu a lepădat  credința în Hristos . Potrivit
tradiției,în  timpul  torturilor, mâinile guvernatorului Lucian s-au  lipit de  trupul  sfântului și au rămas  acolo
până  când  mucenicul  a  făcut rugăciune. În  fața  acestei  minuni, cei care îl torturau s-au convertit la
creștinism. Auzind împăratul cele petrecute cu Sfântul Haralambie, a poruncit să  fie adus în Antiohia. Aici a
fost supus la alte chinuri. La  cererea  împăratului Sever, Sfântul Haralambie a făcut multe minuni cu harul
lui Dumnezeu. Din ele amintim că a vindecat un om posedat de un duh rău de 35 de ani și a înviat un tânăr,
încât Galina, fiica împăratului s-a convertit și ea la creștinism. Sfântul Haralambie a fost condamnat la

tăierea capului cu sabia. A murit înainte de a fi executat.
Capul Sfântului Haralambie se păstrează la  Mănăstirea "Sfântul Ștefan“ din Meteora. În biserica Mănăstirii

Miclăușeni, din Iași, se află moaștele a treizeci de sfinți, printre care și ale  Sfântului  Haralambie. Părticele din  moaștele  sale  sunt
prezente la Mănăstirea Râșca, la Catedrala episcopală din Galați , la bisericile „Sfântul Dumitru“ (Poștă), "Sfinții
Arhangheli“ (Oțelari), "Sfântul Stelian“ (Lucaci) din Bucuresti.

Sf.Haralambie este cunoscut ca fiind apărător de ciumă și foamete. Istoria consemnează că oamenii au cerut ajutorul său în
diferite situati grele cum au fost „ciuma lui Caragea“, din 1813, dar si de foametea din vremea lui Alexandru Constantin Moruzi,
din 1795.

In iconografia ortodoxa greacă, Sfântul Haralambie este reprezentat ca un preot, iar in cea rusă sub chip de ierarh.
www.crestinortodox.ro

Dacă în anul 2013 aţi obţinut venituri impozabile şi vreţi să ajutaţi parohia Mărţisor prin direcţionarea a 2 %
din impozitul anual, o puteţi face completând de la biserică formularul 230 cu datele personale.

N.B. (Formularul 230 se poate descărca ṣi de pe pagina parohiei: www.parohiamartisor.ro la secţiunea :
Donaţii 2%) Termenul limită de depunere : 15 mai 2014.




