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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) 

Ce înţelegem când auzim de smerenie? În general se înţelege o stare de înfrângere, dar nu înfrângere bună, o stare de 

renunţare pentru cei mai mulţi. A fi smerit înseamnă a renunţa la viaţă, a renunţa la luptă. "Mare lucru să fii smerit când sunt 

atâtea probleme în lume, când sunt atâtea lucruri nerezolvate! Noi ne smerim, lăsăm mâinile în jos şi nu facem nimic!" Cam 

aşa au pervertit oamenii smerenia. 

Noi, românii, avem termenul "smerenie" din slavonă. "Mera" înseamnă măsură, iar "smeriţi" - înseamnă a aduce în 

măsură. "A te smeri" înseamnă a-ţi veni în măsură, a reveni, a deveni ceea ce eşti tu. Cu alte cuvinte a fi smerit 

înseamnă a cunoaşte adevărul despre tine însuţi, a-ţi cunoaşte măsură, a fi realist. Şi care este măsura noastră? Măsura 

noastră este moartea. După călcarea poruncii lui Dumnezeu, după ce ne-am despărţit de Dumnezeu, ne-am îmbrăcat în 

blestemul despre care i-a vorbit Dumnezeu lui Adam înainte de a păcătui. Aşa că noi toţi, astăzi, suntem muritori şi iată 

adevărul despre noi, măsura noastră este moartea. A cunoaşte adevărul despre noi este a conştietiza acest lucru. Cel care 

cunoaşte cine este el - iar el este muritor - îşi dă seama că are nevoie de un Mântuitor. Cunoaşte că el însuşi nu este în stare 

să iasă din moarte, din suferinţă, din durere, din singurătate, stări pe care toţi le trăim, chiar şi cei care ne provoacă la libertate 

prin afişele lor, dar nu ni le putem rezolva. Nu ni le putem rezolva prin libertatea pe care ne-o propun.  Smerenia este cea 

care ne trezeşte din visul nostru. Ea este dureroasă la început, ea repugnă firii noastre. În faţa ei noi dăm înapoi, pentru că 

este greu omului să descopere adevărul despre sine. Este înfiorător să descoperi că tu eşti nimic, deşi suntem chemaţi la a 

fi asemenea cu Dumnezeu. Deci, smerenia ne eliberează, adevărul ne eliberează. Smerenia este prima treaptă a drumului 

spre adevăr, spre libertate. 

Ce înseamnă a fi liber? înseamnă a putea fi tu însuţi oriunde şi oricând, înseamnă a putea fi tu însuţi indiferent de 

ceea ce este în jurul tău, de factorii din afară. Nimic din afară nu-ţi poate strâmtora libertatea ta. Atunci când libertatea ta 

depinde de nişte lucruri exterioare, cum poţi oare să te numeşti liber? Da, noi spunem, tinerii din liceu, sunt liber şi vreau să 

mă duc la mare. A fi liber înseamnă a-mi putea împlini dorinţa asta. Sunt liber dacă pot să fac cutare sau cutare lucru. Dar 

sunt o mulţime de factori exteriori care nu depind de tine şi care dacă nu se vor îndeplini tu nu-ţi poţi trăi libertatea ta, 

înseamnă că tu nu eşti liber. Aşa că, libertatea adevărată aceasta este: a putea fi tu însuţi oriunde, oricând. Dar la ea nu se 

poate ajunge prin minciună. Nu putem trăi în iluzii, pentru că iluzia mai devreme sau mai târziu se spulberă, "se risipeşte că 

visul celui care se deşteaptă", cum spune David. Şi atunci la ce ne va folosi toată libertatea noastră părelnică. Atunci când 

vom descoperi că totul a fost o mare înşelăciune.                               Părintele Savatie Baștovoi – www.crestinortodox.ro 
 
 

Dreptatea lui Hristos. Unde ne cere Hristos să o practicăm? În miezul de păcat al lumii din care facem parte. Căci pe 
bună dreptate vameşul avea de ce să se ruşineze, cum pe bună dreptate avea fariseul a se declara mulţumit. Dar pe Hristos nu 
aceasta-l interesa. Nu venea să ne înveţe dreptatea noastră, ci dreptatea Lui, care este smerirea de sine. Echivalarea 
eforturilor noastre nu în raport cu oamenii din jur, ci cu darul Lui dăruit nouă, pentru mântuirea noastră. Postea fariseul, dar 

postea postul lui, nu acela pe care i-l cerea Dumnezeu! Se ruga fariseul, dar nu rugăciunea lui Dumnezeu, ci 
rugăciunea lui! Dădea zeciuiala, dar nu din ceea ce-i dăruise Dumnezeu, ci din ce credea că-i al său! Hristos Domnul vine şi 
ne spune, de fapt: postiţi Postul meu, rugaţi-vă cu rugăciunea Mea, dăruiţi zeciuiala din ce v-am dăruit Eu. Aflaţi-mă viu în 
tot ce faceţi şi eu vă voi face vii. Cu alte cuvinte, nu strângeţi o avere pe care s-o lăsaţi copiilor voştri doar după moartea 
voastră, ci creşteţi-i pe ei ca pe cea mai de preţ comoară, care ucide moartea. Inclusiv propria voastră moarte. 

Alegerea dintre viaţă şi moarte. Am scris deja că pilda aceasta este grea pentru noi. Hristos ne spune prin ea, şi nu numai, 
că viaţa creştină începe cu o alegere. Nu alegerea dintre bine şi rău, căci aceasta se presupune deja, ci alegerea între 
viaţă şi moarte, căci automulţumirea este o moarte a sufletului. Dar nu vorbim nicidecum despre o nemulţumire cârcotaşă, 
pururea bodogănitoare, croncănitoare până dincolo de mormânt. Ci nemulţumirea vie, aceea care-ţi dă conştiinţa unei vieţi 
nedepline fără deplinătatea în Hristos. Acesta este Dumnezeul Cel Viu, Acela Care te provoacă mereu şi mereu la alegeri, la 
alegeri ca nişte smeriri ale propriei firi, voinţe, năzuinţe. Acela Care ne spune să discernem la vremea de acum care 
anume ne sunt priorităţile, ce anume mai este cu adevărat fericit în viaţa noastră, atât de fericit încât merită să îndurăm 
efortul postirii, al smeririi de sine, al rugăciunii şi ascultării, efortul vieţii creştine, deloc uşoare. Care ne cerem să alegem 
între Fericire şi fericiri, între Viaţă şi vieţi. Care ne spune că nu putem trăi niciodată paralel, nici amestecat, nici parşiv 
(care vine de la perisim, adică fariseu). Nu vameşi ne vrea Hristos, ci asemeni vameşului în smerire de sine. Nu ne cere să 
ne mângâiem păcatele, îndulcindu-le cu argumentări ale neputinţei noastre. Ci să le înfruntăm cu smerire de sine, cu bucuria 
că prin creşterea noastră în Duhul lui Hristos vom reduce din duhul nostru, hrăpareţ şi îngâmfat, mulţumit cu sine, chiar 
atunci când pierde sinele nostru. Căci Hristos ne cere o identificare, dinspre chip spre asemănare, cu El, pedagogul 
smeririi noastre de sine.                                                      Pr. conf. univ. dr. Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii   9  februarie –  16  februarie 2020 
 

Duminică     09 februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Vameşului şi a Fariseului) – Pr.Dragoş 

Duminică     09 februarie         16 - 17 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni             10 februarie         17 - 18 - Acatistul Sf.Haralambie  – Pr.Dragoş 

Marți           11 februarie            - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri      12 februarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                13 februarie   

Vineri           14 februarie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           14 februarie         17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă       15 februarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă       15 februarie         17 - 18 - Vecernia duminicii a 34-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică     16 februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Fiului Risipitor) – Pr.Ticu 

Duminică     16 februarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

 

          Duminică, 9 februarie – Duminica Vameşului şi Fariseului; Începutul TRIODULUI; 
                               Luni, 10 februarie – Sf.Sfinţit  Mc.Haralambie;  Sf.Mc.Valentina; 
                                           Duminică, 16 februarie – Duminica Fiului Risipitor; 

 

                      Şi diavolul ne este de folos!                     Sf.Ioan Gură de Aur                        https://marturieathonita.ro/ 

Să ne gândim că Dumnezeu l-a lăsat pe diavol tocmai pentru ca noi, cuprinşi de frică, în aşteptarea atacului duşmanului, 

să fim mereu cu multă luare-aminte şi cu mintea trează şi pentru ca să ne uşurăm ostenelile pentru virtute, cu nădejdea 

plăţii viitoare şi cu răsplata bunătăţilor celor veşnice. Pentru ce te minunezi că Dumnezeu l-a lăsat pe diavol purtător de 

grijă al mântuirii noastre? L-a lăsat tocmai pentru ca să ne trezească din trândăvia noastră, să ne fie temei de cununi. 

Însuşi iadul pentru aceasta l-a pregătit, ca frica de pedeapsă şi grozăvia chinurilor să ne împingă spre împărăţie. Ai 

văzut cât de iscusită e iubirea de oameni a Stăpânului? Face totul nu numai ca să mântuie pe cei creaţi de El, ci şi ca să-i 

învrednicească de bunătăţile cele nespuse. De asta ne-a dăruit şi voinţă liberă, de asta a sădit în firea şi în conştiinţa noastră 

cunoştinţa păcatului şi a virtuţii, de asta a îngăduit să existe diavol şi ne-a ameninţat cu iadul, pentru ca să nu facem 

cunoştinţă cu iadul, ci să dobândim împărăţia. Iar Dumnezeu îi dă voie sau pentru a ne certa, sau pentru a ne pedepsi, sau 

pentru a ne face mai încercaţi, ca de exemplu pe Iov. Dumnezeu lasă în mâinile diavolului întreaga persoană a dreptului, pentru 

ca doborând pe vrăjmaşul său, coroana să fie cu atât mai strălucitoare.      

Dacă vrei să ştii, şi diavolul ne este de folos dacă ne folosim de el cum trebuie; ne aduce mari foloase şi câştigăm nu 

neînsemnate lucruri.  Dumnezeu a avut un scop când n-a nimicit pe diavol: a îngăduit acelora care mai înainte fuseseră 

doborâţi de el, să-l doboare pe diavol, iar hotărârea aceasta a lui Dumnezeu este, pentru diavol, mai mult decât o pedeapsă, şi 

este destul de puternică să-i aducă cea mai puternică osândă.   Dacă diavolul ar fi pierit şi ar fi dispărut de la început, mulţi 

oameni poate că ar fi socotit basme toate relele săvârşite de el, înainte ca Dumnezeu să-l fi nimicit, anume că a înşelat pe 

om, că l-a scos din bunătăţile cele multe; dimpotrivă, s-ar fi spus că Dumnezeu a făcut asta, a pierdut pe diavol, mânat de 

invidie şi de răutate. Nu sunt şi acum oameni care îndrăznesc să susţină asta, deşi au îndestulătoare dovezi că diavolul nu 

urmăreşte altceva decât să înşele? Ce n-ar îndrăzni însă oamenii să spună, ce n-ar îndrăzni oamenii să rostească dacă ar fi 

fost nimicit diavolul, dacă deci n-ar cunoaşte, pe propria lor piele, răutatea lui? 

Multe sunt uneltirile lui, multe căile lui, prin care încearcă să pună piedică celor mai trândavi! De aceea, trebuie să 

cunoaştem bine uneltirile lui, ca să scăpăm de laţurile lui şi să nu-i lăsăm nicio portiţă de intrare. Să ne păzim bine 

limba, să punem strajă ochilor, să ne curăţim mintea şi să fim totdeauna gata de luptă, ca şi cum ar năvăli asupra 

noastră o fiară sălbatică ce încearcă să ne vatăme. Căci el face toate eforturile pentru a ne ispiti, el ne încearcă de aproape şi 

ne întinde din toate părţile piedici şi curse pentru ca să ne piardă. Trebuie deci să priveghem şi să-i închidem porţile; dacă el 

află cea mai mică intrare, imediat o face şi mai mare, şi, puţin câte puţin, el va face să treacă toate forţele lui. Dacă avem ceva 

virtute pentru mântuire, să nu-l lăsăm să se apropie nici în cele mai mici lucruri, pentru a ne scăpa şi în cele mai mari.  

Perioada Triodului s-a dezvoltat în jurul Postului pregătitor pentru Sfintele Paști. În secolul al IV-lea, odată cu uniformizarea datei 
Paștilor, prin hotărârea primului Sinod Ecumenic (Niceea, 325), s-a trecut la organizarea unitară a acestor perioade de post prepascal 
(postul celor 40 de zile, postul catehumenilor și postul Săptămânii Patimilor), ajungându-se la actualul Post al Paștilor, de șapte săptămâni.  

În această perioadă premergătoare, Biserica ne pregătește pentru postire, dar ne și introduce încet-încet în atmosfera Postului Mare. 
Săptămâna care urmează Duminicii Vameșului și Fariseului este una de dezlegare la toate (miercurea și vinerea nu se postește în 
această săptămână). Săptămâna care urmează Duminicii Fiului Risipitor este una normală – adică se postește miercurea și vinerea. 
După Duminica Înfricoșatei Judecăți, nu se mai mănâncă carne, ci doar ouă, pește și produse lactate. 

Perioada Triodului este singura perioadă a anului liturgic în care se oficiază toate cele trei Sfinte Liturghii ale Bisericii Răsăritene.  
„Începând cu Duminica Vameșului și a Fariseului ascultăm la Utrenie o cântare foarte frumoasă:Ușile pocăinței deschide-le mie... 
În prima săptămână a Sfântului și Marelui Post observăm Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Specifică în perioada Triodului este 

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite”                                                                                                                             https://basilica.ro/ 
 

10 februarie - Sfântul Haralambie a fost episcop în Cetatea Magneziei, din Asia Mică, Turcia de astăzi, în vremea 

împăratului Septimu Sever (193-211). Când Sf.Haralambie a împlinit vârsta de 113 ani a fost supus la diverse chinuri pentru 

că nu a lepădat credința în Hristos. A fost condamnat la tăierea capului cu sabia. În timpul rugăciunii dinainte de moarte, 

cerurile s-au deschis și sfântul a văzut pe Hristos și pe îngerii săi. Sf.Haralambie i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de 

locul unde vor rămâne moaștele sale, ca acel loc să nu sufere niciodată de foame și de boli. Domnul i-a promis că o să-i 

îndeplinească dorințele și S-a ridicat la cer împreună cu sufletul martirului Haralambie. A murit înainte de a fi executat. 

Părticele din moaștele sale sunt prezente în Bucureşti la bisericile “Sf.Haralambie Bellu” (str.Împăratul Traian) 

„Sfântul Dumitru“ (Poștă), "Sfinții Arhangheli“ (Oțelari), "Sfântul Stelian“ (Lucaci). 

 




