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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)
Nu fără rost s-a rînduit de Biserică Evanghelia Vameşului şi Fariseului în Duminica de astăzi, cu care se începe Triodul, adică
perioada Postului Mare, care este cel mai potrivit timp de pocăinţă de peste an. Căci precum îngerii au căzut din cer şi primii
oameni au căzut din rai din cauza mîndriei, tot aşa neamul omenesc a fost mîntuit şi ridicat la cinstea cea dintîi în Împărăţia cerurilor
prin smerenia întrupării Fiului lui Dumnezeu şi a morţii Lui pe Cruce.
Şi dacă mîndria a făcut pe îngerii neascultători diavoli şi pe primii oameni care erau nemuritori în rai i-a făcut muritori
pe pămînt, înţelegem că precum căderea şi moartea noastră a venit prin mîndrie, tot aşa pocăinţa, mîntuirea şi nemurirea
noastră începe întîi prin smerenie. De aceea s-au şi rînduit de Sfinţii Părinţi trei Duminici pregătitoare înainte de începerea
Sfîntului şi marelui Post al Paştilor. Prima Duminică, cea de astăzi, care ne pregăteşte pentru post, este tocmai aceasta numită "a
Vameşului şi a Fariseului", ca să ne amintească de moartea noastră prin mîndrie şi de învierea noastră prin smerenie. A doua
Duminică pregătitoare este numită "a Fiului Risipitor". Aceasta ne îndeamnă la pocăinţă. A treia Duminică pregătitoare
pentru Sfîntul şi Marele Post este numită "a Înfricoşatei judecăţi", cînd se lasă sec de carne. Aceasta ne aminteşte de sfîrşitul lumii
şi de Judecata de apoi, cînd fiecare va lua plată după faptele sale. Ultima Duminică cu care începe Postul Mare se numeşte "a
izgonirii lui Adam din rai". Ea are scopul de a ne reaminti de păcatul strămoşilor noştri, care au fost alungaţi din rai din cauza
mîndriei şi lăcomiei, pentru a ne îndemna la rugăciune şi la post cu toată stăruinţa şi evlavia.
Iată dar că, începînd din Duminica de astăzi, a vameşului şi a fariseului, ne pregătim pentru începerea Marelui Post al
Sfintelor Paşti. Începutul pocăinţei şi al postului îl facem prin rugăciunea unită cu smerenie, dacă vom urma vameşului. De
aceea, fraţii mei, ştiind că mîndria a creat iadul şi a aruncat pe îngerii căzuţi şi pe oamenii nepocăiţi în adîncul gheenei, sîntem
datori să punem de astăzi început bun de pocăinţă şi să urmăm vameşului pocăit, iar nu fariseului mîndru.
Mare păcat este mîndria, fraţilor. Ea se arată şi în vorbire şi în îmbrăcăminte luxoasă, şi în mînie, care este fiica mîndriei, şi
în lenevire la biserică şi în amînarea pocăinţei şi în spovedanie nesinceră, că cel mîndru nu vrea să-şi mărturisească preotului
păcatele mari, nici nu se căieşte pentru ele din cauza slavei deşarte care îl stăpîneşte. Mai cumplită este mîndria minţii, cînd omul se
crede mai capabil, mai bun decît alţii. Cea mai grea este, însă mîndria sufletului, cînd omul se socoteşte mai învăţat, mai talentat,
mai corect şi mai plăcut înaintea lui Dumnezeu decît mulţi şi chiar decît toţi oamenii.
Asemenea creştini stăpîniţi de duhul mîndriei, sînt lăsaţi de Dumnezeu să cadă în desfrînare şi în alte păcate grele, ca să se
smerească. Alţii, însă cad în păcate şi mai grele. Unii, din mîndrie diabolică, nu mai cred în Dumnezeu. Alţii, hulesc şi batjocoresc
Sfînta Scriptură, Biserica, Crucea, icoanele, sfintele slujbe şi pe sfinţii slujitori. Iar alţii, tot din mîndrie, se rup de Biserică, nu vor să
mai asculte de preoţi şi se duc la tot felul de secte, căci mîndria este izvorul tuturor sectelor.
Fraţii mei, să fugim de cumplitul păcat al mîndriei, care a aruncat o parte din îngeri în iad şi a scos pe primii oameni din rai.
Să fugim de mîndria diabolică care a umplut pămîntul de secte, de oameni necredincioşi, răzvrătiţi şi răi, şi iadul de suflete
condamnate la osîndă veşnică. În locul mîndriei să alegem smerenia lui Hristos, smerenia vameşului, smerenia sfinţilor, lepădînd
orice cuget de slavă deşartă, de laudă personală şi de îngîmfare.
Smerenia este cel mai bun leac pentru creştinii de astăzi, pentru mîntuirea noastră. Vom putea scăpa de mîndrie prin mai
multă rugăciune, ajutată de post, prin citirea cărţilor sfinte şi prin deasă spovedanie la duhovnici iscusiţi.
Postul Mare este cale bună de nevoinţă, de smerenie, de pocăinţă şi împăcare cu Dumnezeu. Să ne pregătim pentru a-l
străbate cu folos şi cu bucurie, şi să-L rugăm pe Bunul nostru Mîntuitor să ne scape de păcatul cel greu al mîndriei şi să ne îmbrace
în veşmîntul cel dumnezeiesc al smereniei, al rugăciunii curate şi al iubirii, care ne asigură tuturor mîntuirea sufletelor. Amin.
Părintele Cleopa Ilie - http://paginiortodoxe2.tripod.com/
Orice om care, din pricina mândriei şi slavei omeneşti, se înalţă singur şi, astfel, îl osândeşte pe aproapele său, tot atunci cade,
căci harul dumnezeiesc l-a părăsit. Iar orice om ce se înjoseşte şi se osândeşte singur datorită legăturii trainice cu Dumnezeu, şi astfel îl
îndreptăţeşte pe aproapele său, atrage harul dumnezeiesc necreat, iar atunci este înălţat de Dumnezeu.
Se naşte simţământul de pocăinţă şi plâns, şi îndeobşte, curgerea gândurilor este cu totul potrivnică (osândirea de sine) faţă de cel ce
crede că celălalt este vinovat (osândire). Când în inima noastră primim gândul că celălalt este vinovat şi ne punem de acord cu acest gând,
arătăm şi că ne este străină nevoinţa iubirii ascetice. Cel pe care îl iubim, măcar şi ascetic, niciodată nu este vinovat.
din: Mitropolitul Strumitei, Naum, “Nici Eu nu vă voi spune vouă…”
www.cuvantul-ortodox.ro
"În calea mântuirii îndreptează-mă, de Dumnezeu Născătoare, căci, cu păcate grozave, mi-am spurcat sufletul şi în
lenevire mi-am cheltuit toată viaţă mea; ci, cu rugăciunile tale, curăţeşte-mă de toată necurăţia".

Triodul - Cartea neştiută şi uitată
Cântările Triodului au fost compuse, în cea mai mare parte, după dispariţia catehumenatului. Accentul cântărilor se
concentrează deci nu asupra Botezului ci asupra Pocăinţei. Necunoaşterea Triodului ne lipseşte de o adevărată înţelegere a
Postului. Pentru Sf.Părinţi, cât şi pentru autorii Triodului, consecinţa esenţială a căderii lui Adam şi a izgonirii sale din Rai este
moartea: stricăciunea şi caracterul pătimaş legate de acum de natura umană. Frunzele de smochin cu care Adam încerca să-şi
ascundă ruşinea şi "hainele de piele", pe care Dumnezeu i le-a dat prin milostivirea Să, desemnează grosimea trupului menit acum
morţii: "De veşmântul cel de Dumnezeu ţesut m-am dezbrăcat eu, ticălosul, prin sfatul vrăjmaşului, neascultând porunca Ta
cea dumnezeiască, Doamne; şi acum m-am îmbrăcat cu frunze de smochin şi cu haine de piele".
Postul Mare se deschide în Duminica Lăsatului sec de brânză cu imaginea lui Adam şezând în lacrimi în faţa porţilor
raiului: "Şezut-a odinioară Adam în preajma desfătării şi a plâns, iar cu mâinile bătându-şi faţa zicea: "Îndurate miluieşte-mă pe
mine, cel căzut!". Imitându-şi protopărintele în străpungere şi lacrimi încă de la începutul Postului Mare, creştinul e chemat să
cunoască întinarea pe care a adus-o chipului lui Dumnezeu aşezat în el, prin noi călcări ale poruncilor.
Dacă în trecut porţile raiului au fost închise din cauza neînfrânării, dar deschise prin Cruce şi Înviere, ele se deschid pentru
fiecare din cei ce intră pe calea căinţei şi a întoarcerii în Rai cântând în toate duminicile Triodului:
"Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă, că mânecă duhul meu la biserica Ta cea sfântă, purtând lăcaş al
trupului cu totul spurcat, ci ca un Îndurat curăţeşte-1 cu mila milostivirii Tale!
De-a lungul întregului Post, opoziţia smereniei vameşului cu mândria şi lauda de sine a fariseului este accentuată în
cântări, pe când făţărnicia este denunţată.
Dar atunci care este adevăratul Post ? Triodul răspunde: este, întâi de toate, o curăţie interioară: "... Pentru aceasta să
poştim, credincioşilor, de mâncărurile cele ce strică şi de patimile cele pierzătoare, ca să culegem viaţa din dumnezeiasca cruce.
Şi împreună cu tâlharul cel cu minte să ne întoarcem la patria cea dintâi..."
Este, de asemenea, o întoarcere la iubire, o luptă împotriva "vieţii distruse", împotriva urii, nedreptăţii, invidiei:
"Postind fraţilor, trupeşte, să poştim şi duhovniceşte. Să dezlegăm toată legătura nedreptăţii. Să rupem legăturile tocmelilor
celor silnice. Tot înscrisul nedrept să-l spargem. Să dăm flămânzilor pâine şi pe săracii cei fără case să-i aducem în casele
noastre; ca să luăm de la Hristos Dumnezeu mare milă, veniţi credincioşilor să lucrăm la lumină lucrurile lui Dumnezeu; să
umblăm cu chip smerit ca ziua. Să lăsăm desfătarea trupească, să creştem darurile sufletului, şi să dăm celor lipsiţi pâine, şi să
ne apropiem către Hristos cu pocăinţă strigând: Dumnezeul nostru miluieşte-ne pe noi".
Centrat pe căinţă şi pe efortul întoarcerii, Triodul insistă îndeosebi asupra descrierilor iadului şi a suferinţelor celor
osândiţi, pentru a îndemna pe credincios la străpungerea inimii: "Plâng şi mă tânguiesc, când îmi vine în simţire focul cel veşnic,
întunericul cel mai din afară şi tartarul, viermele cel cumplit şi scrâşnirea dinţilor cea neîncetată şi durerea ce va să fie celor ce
au greşit peste măsură".
Amintirea păcatelor şi frica la gândul Judecăţii îl fac de altfel să implore cu atât mai fierbinte pe Hristos să-l cruţe şi să-i dea
harul căinţei înainte de a fi prea târziu: "Drepte Judecatorule, Mântuitorule, miluieşte-mă şi mă izbăveşte de foc şi de groaza ce am
a petrece la judecată după dreptate; iartă-mă mai înainte de sfârşit prin virtuţi şi pocăinţă!".
Înainte ca "sărbătoarea vieţii" să se sfârşească şi uşile cămării de nuntă să se închidă, creştinul trebuie să se grăbească pe
singură cale cu putinţă pentru întoarcerea în Rai: asceză, însoţită de căinţă, de lacrimi şi de faptele milosteniei.
Triodul - Cartea neştiută şi uitată! Dacă ştim că există, putem regăsi prin el nu numai duhul Postului, ci şi duhul Ortodoxiei
însăşi, duhul viziunii sale pascale asupra vieţii, morţii şi veşniciei.
www.crestinortodox.ro/
22 februarie - Părintele Petroniu Tănase (+ 22.02.2011) a fost membru al mişcării „Rugul Aprins”, stareţ al
schitului românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, dar şi unul din marii duhovnici români.

"Cum ți-ai pregătit aripile aici, așa o să zbori dincolo."
26 februarie - Sfânta M.Mc. Fotinia este femeia samarineancă despre care povesteşte Sf.Ev.Ioan, Cuvântătorul de
Dumnezeu, în Sfânta Evanghelie, că a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a crezut în El.

Programul săptămânii
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
21 februarie
21 februarie
22 februarie
23 februarie
24 februarie
25 februarie
26 februarie
26 februarie
27 februarie
27 februarie
28 februarie
28 februarie

ORA
8 - 12
17 - 18
17 - 18

21 februarie 2016 – 28 februarie 2016

9 - 10

Slujbe
- Sf. Liturghie (a Vameşului şi Fariseului) – Pr.Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza – Pr.Dragoş
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Program administrative (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş

9 - 11
17 - 18
8 - 12
17 - 18
8 - 12
17 - 18

- Taina Sf.MASLU
- Slujba acatistului - Pr.Ticu
- Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş
- Vecernia duminicii a 34-a după Rusalii – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (a Întoarcerii Fiului risipitor) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheza – Pr.Ticu
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