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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI- DUMINICA A 33-A DUPĂ RUSALII 
(A VAMEșULUI șI A FARISEULUI) 

  TÂLCUIRI 

 II Timotei 3, 10-15 
 
Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat 
în învăţătură, în purtare, în 
năzuinţă, în credinţă, în îndelungă-
răbdare, în dragoste, în stăruinţă, în 
prigonirile şi suferinţele care mi s-

au făcut în Antiohia, în Iconiu, în 
Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi 
din toate m-a izbăvit Domnul. Şi 
toţi care voiesc să trăiască cucernic 
în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar 
oamenii răi şi amăgitori vor merge 
spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi 
rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi 

în cele ce ai învăţat şi de care eşti 
încredinţat, deoarece ştii de la cine 
le-ai învăţat, şi fiindcă de mic copil 
cunoşti Sfintele Scripturi, care pot 
să te înţelepţească spre mântuire, 
prin credinţa cea întru Hristos 
Iisus.  

 Luca 18, 10-14 
 
Zis-a Domnul pilda aceasta: doi 
oameni s-au dus în templu ca să se 
roage: unul era fariseu şi altul 
vameş. Fariseul, stând drept, se 
ruga în sine astfel: Dumnezeule, îţi 

mulţumesc pentru că nu sunt ca 
ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi şi 
desfrânaţi, sau ca acest vameş. 
Postesc de două ori pe săptămână şi 
dau zeciuială din toate câte câştig. 
Iar vameşul, stând mai departe, nu 
îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre 

cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: 
Dumnezeule, milostiv fii mie 
păcătosului. Vă spun vouă că acesta 
s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, 
decât acela; pentru că oricine se 
înalţă pe sine se va smeri; iar cel 
care se smereşte pe sine se va înălţa.  

 Iata că au venit din nou 
săptămânile pregătitoare pentru 
Marele Post! - Să mulţumim 
Domnului, Care ne-a învrednicit 
să apucăm această vreme 
mântuitoare de suflet! Să ne ru
găm ca El să ne ajute şi să ne 
folosim de această vreme potrivit 
bunelor Lui hotărâri privitoare la 
noi. În această privinţă, totuşi, nu 
cred că e nevoie să vă spun prea 
multe. Nu întâmpinaţi acest 
răstimp pentru prima oară; nu o 
dată aţi  ascultat tâlcuirea 
însemnătătii acestor zile şi arătarea 
învăţăturilor pe care trebuie să le 
tragem din ele; nu o dată, cred, aţi 
cunoscut şi cu lucrul cum sunt 
petrecute ele în chip ziditor şi cum 
sunt petrecute în chip stricător. Şi 
atunci, ce nevoie mai este de 
povăţuiri întinse? Este îndeajuns 

să spunem: Fraţi şi părinţi! Faceţi 
aşa cum deja ştiţi, aşa cum vă 
insuflă conştiinţa voastră şi vă 
învaţă cercarea [experienţa], numai 
să se întoarcă toate spre zidirea 
voastră şi mântuirea sufletelor 
voastre. 
Cu toate acestea, nu vreau, totuşi, 
să vă las fără a vă aminti câte 
ceva,  măcar în mare, spre a vă 
călăuzi la petrecerea în chip 
mântuitor a răstimpului care a 
venit. 
Sunt unii bolnavi care merg să se 
trateze la staţiuni. Gânditi-vă cum 
încep ei din vreme a cugeta la 
călătoria ce îi aşteaptă şi cu câtă 
grijă pregătesc tot ce este de 
trebuinţă ca să ajungă repede şi 
uşor la apele vindecătoare şi să se 
folosească în chip cât mai roditor 
de răstimpul hotărât pentru 

tratament. Iată că şi la noi s-a 
apropiat şedinţa de tratament a 
sufletelor noastre: sfântul post. 
Aici şi noi ne vom scălda - în 
apele de lacrimi ale pocăinţei, şi 
vom lua înlăuntrul nostru doctoria 
cea multvindecătoare - Trupul şi 
Sângele Domnului nostru. Este 
nevoie să ne pregătim şi noi 
pentru acest tratament - şi pe cât e 
sufletul mai presus de trup, pe 
atâta şi grija noastră pentru 
tratamentul lui trebuie să fie mai 
puternică şi mai lucrătoare ca la 
bolnavii amintiţi. 
Pentru prima dată, nu e nevoie să 
ne împovărăm cu multe. Să ne 
îngrijim doar a pătrunde în voile 
Maicii noastre Biserica şi să dăm 
naştere în noi înşine aşezărilor 
[ d i s p o z i ţ i i l o r ]  s u f l e t e ş t i 
pregătitoare arătate de către ea. În 
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post să ne ostenim pentru 
curăţirea conştiinţei şi îndreptarea 
vieţii noastre - iar întrucât reuşita 
acestor osteneli depinde de 
înmuierea inimii prin străpungere, 
iată că sfânta Biserică ne 
pregăteşte din vreme pentru 
simţământul acesta şi vrea prin 
felurite mijloace să îl stârnească şi 
să îl întărească în noi. Acum, prin 
pilda despre vameş şi fariseu ea ne 
insuflă că cea mai de nădejde cale 
pentru a ne străpunge este 
nimicirea în noi înşine a părerii de 
sine fariseice şi înrădăcinarea în 
inimă a tânguirii de pocăinţă a 
vameşului: "Dumnezeule, milostiv 
fii mie, păcătosului !" În duminica 
următoare, prin pilda despre fiul 
risipitor ea ne învaţă că oricât de 
adâncă ar fi căderea cuiva, dacă 
cel căzut se întoarce cu inimă 
înfrântă şi smerită către Domnul, 
strigând: "nu sunt vrednic să mă 
numesc fiu al Tău; primeşte-mă 
ca pe unul dintre argaţii Tăi", va fi 
primit în braţele Părintelui Ce
resc Celui Multmilostiv. Dacă 
sufletul cuiva s-a arătat prea 
împietrit şi nesimţitor, sfânta 
Biserică, în continuare, vrea să îl 
frângă, zugrăvindu-i Înfricoşata 
Judecată. Iar dacă cineva s-a 
obişnuit până într-atât cu starea sa 
cea înjositoare întru păcat, că a 
început să îl socotească pe acesta 
drept starea sa firească şi nu-şi 
închipuie cele mai bune, sfânta 
Biserica aminteşte pentru unul ca 
acesta de căderea protopărintilor, 
pentru a stârni în inima lui 
întristarea pentru ceea ce a 
pierdut şi a trezi în el râvna de a 
redobândi aceasta, aducându-i în 
gând mărimea pierderii şi cât de 
mult merită să îi pară rău pentru 
aceasta şi să se ostenească pentru 
a deveni iarăşi stăpânitor al 
moştenirii pierdute. 
Iată voile sfintei Biserici a lui 
Dumnezeu! Pătrundeţi în ele şi 

umblaţi după cum arată Maica 
voastră cea grijulie! 
În ziua de astăzi şi în toată 
săptămâna următoare să luăm 
lecţie de la vameş şi fariseu şi să 
învăţăm această lecţie. Ea este 
scurtă: nu te nădăjdui în dreptatea 
ta, ci, cu toată bogăţia faptelor tale 
bune, toată nădejdea mântuirii să 
ţi-o pui în milostivirea lui 
Dumnezeu, strigând din adâncul 

sufletului: „Dumnezeule, milostiv 
fii mie, păcătosului!” 
Privind la fariseu  - cel dojenit, să 
nu credeţi că faptele dreptăţii, 
cucerniciei, binefacerii şi înfrânării 
aspre nu înseamnă nimic în ochii 
lui Dumnezeu. Nu! Domnul l-a 
dojenit pe fariseu nu pentru 
faptele lui, ci pentru că acesta a 
început să se laude cu ele, pentru 
că îşi pusese în ele toată nădejdea 
sa, uitând de păcate - de care, 
bineînţeles, nu era slobod. 

Deopotrivă, privind la vameş, să 
nu credeţi că păcatele au putină 
î n se mnă ta t e  î n a in t e a  l u i 
Dumnezeu. Nu! Domnul îl laudă 
pe vameş nu fiindcă prin păcatele 
sale s-a pus în starea de a nu fi 
vrednic nici să privească la cer, ci 
pentru că, după ce s-a adus aici 
prin voia sa cea rea, i-a părut rău 
şi s-a străpuns pentru aceasta, 
aşteptând să îşi afle izbăvire doar 
în milostivirea lui Dumnezeu - îl 
laudă pentru această întoarcere de 
la păcat la Domnul, pentru duhul 
smereniei şi durerii inimii întru 
care striga: „Doamne, milostiv fii 
mie, păcătosului!”. 
După ce am luat acum ceea ce e 
adevărat şi de la unul şi de la 
celălalt, primim lecţia aceasta: 
osteneşte-te şi lucrează Domnului 
cu o osârdie, după toată lărgimea 
poruncilor Lui - însă nădejdea 
mântuirii să ţi-o pui - toată - în 
milostivirea lui Dumnezeu. 
Niciodată nu vei ajunge să fii 
îndreptat în ochii lui Dumnezeu 
întotdeauna şi în toate: de aceea, 
oricât ai părea de îndreptat pe 
dinafară, nu înceta niciodată să 
strigi din inimă: „Dumnezeule, 
milostiv fii mie, păcătosului!” 
Iată lecţia: pecetluiţi-o în inimile 
voastre! Drept mijloc, iată ce să 
faceţi: parcurgeţi repede în gând 
viaţa voastră şi uitaţi-vă dacă nu 
sunt în ea păcate - cu cuvântul, cu 
fapta şi cu gândul. O! Fireşte, se 
vor găsi în ea mulţime de păcate! 
Dar dacă lucrurile stau aşa, cum 
s ă  n u  s t r i g ă m  f i e c a r e : 
„Dumnezeule, milostiv fii mie 
păcătosului!” 
Adunaţi după aceea toate faptele 
voastre bune - sau cele pe care 
lauda noastră de sine le socoate 
drept bune - şi vedeţi: oare multe 
vor ieşi la socoteală? Câte am 
putea, şi câte am fi datori să 
facem în cele 365 de zile ale 
anului; dar ce am făcut?! Şi această 

TÂLCUIRI 

 GÂNDUL 
SĂPTĂMÂNII 

  
 "Dacă vrei să cunoşti pe 

Domnul, smereşte-te până la 
sfârşit, fii ascultător şi înfrânat 

în toate, iubeşte adevărul şi 
negreşit Domnul îţi va da să-L 

cunoşti prin Duhul Sfânt; şi 
atunci vei şti din experienţă ce 
este iubirea lui Dumnezeu şi 
ce este iubirea de oameni. ..   
Cădem în amăgire când cre-

dem că suntem mai deştepţi şi 
mai experimentaţi decât alţii şi 
chiar decât duhovnicul nostru. 
Şi eu am gândit aşa din lipsă 
de experienţă şi am suferit 

pentru aceasta şi sunt foarte 
mulţumitor lui Dumnezeu că 
prin aceasta m-a smerit şi m-a 
povăţuit şi nu m-a lipsit de mi-

la Sa."  

 
Sfantul Siluan Atonitul 
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putinătate să o scoatem la arătare, 
trâmbiţând: "nu sunt ca ceilalţi" - 
mai ales atunci când împotriva ei 
stau păcate cărora nu este număr? 
Fiindcă din cele 24 de ceasuri ale 
fiecăreia dintre cele 365 de zile ale 
anului se vor afla, oare, vreunele 
care să nu fi fost însemnate prin 
vreun păcat? Iar de vreme ce am 
priceput acest fapt, cum să nu 
strigăm: „Dumnezeule, milostiv 
fii mie, păcătosului!” 
Şi apoi oare şi aceste puţine fapte 
bune sunt curate oare? Oare 
asupra fiecăreia dintre aceste 
neputincioase fapte bune se vede 
răsfrângerea slavei lui Dumnezeu? 
Ostenindu-ne asupra lor oare nu 
am făcut mai mult pe 
placul nostru şi al 
oamenilor decât pe 
p l a c u l  l u i 
Dumnezeu? Iar dacă 
este aşa, cum să 
punem vreun preţ pe 
ele şi, privind la ele, 
să ne semetim întru 
înşelare de sine, 
spunând în sinea 
noastră: „nu sunt ca 
ceilalţi”? Nu! Puneţi, 
doar, faptele voastre 
în faţa neamă
gitoarei oglinzi a dreptei judecăţi 
însemnate în Cuvântul lui 
Dumnezeu: este greu de crezut că 
pe fiecare dintre voi constiinţa nu
- l  v a  î n d e m n a  s ă 
strige: „Dumnezeule, milostiv fii 
mie, păcătosului!” 
Poate că între voi nici nu sunt 
oameni care ar cuteza să spună în 
gura mare, lăudându-se pe sine: 
„nu sunt ca ceilalţi”; însă eu cred 
că rar se găseşte cineva care să nu 
fi căzut în părere de sine şi 
încuviinţare de sine atunci când 
prin inimă trec fără cuvinte 
gânduri ce dau nu puţină 
însemnătate ostenelilor noastre şi 
lucrării noastre în mijlocul 

celorlalţi.  
Nici  acest  s imţământ a l 
mulţumirii de sine nu este bun! 
Trebuie, să simţim, şi să simţim 
adânc, că nu merităm absolut 
nimic şi nu putem pune temei pe 
nimic din cele ale noastre. 
Temeiul nostru este unul singur - 
milostivirea lui Dumnezeu; iar 
aceste laude lăuntrice de sine 
trebuie alungate. Un sfânt 
nevoitor, de fiecare dată când 
gândul îi spunea: „cutare şi cu 
tare lucru este bun la tine”, 
bănuind că este vorba de o 
l i n g u ş i r e  a  v r ă j m a ş u l u i , 
răspundea: „blestemat să fii tu cu 
«binele» tău”. Aşa făcea sfântul 

Părinte; cu atât mai mult se 
cuvine să facem astfel noi, 
păcătoşii. 
În lucrarea duhovnicească nu este 
nici un gând mai rău decât gândul 
părerii de sine. El năvăleşte 
pieptiş asupra simtământului 
smereniei şi îl răceşte. Focul nu 
poate fi pus împreună cu apa - iar 
străpungerea nu poate vieţui 
împreună cu simţământul că eşti 
drept.  
Precum loveşte paralizia organele 
mişcării, aşa şi părerea de sine taie 
toată încordarea puteri lor 
omeneşti spre bine. Precum roua 
vătămătoare s trică f lor i le 
minunate, aşa şi mulţumirea de 

sine amăgitoare strică în noi tot 
binele - aşadar, alegeţi, fraţilor, 
binele şi lepădaţi răul! 
În cântările bisericeşti, fariseul 
este asemănat cu cineva care 
pluteşte pe mare într-o corabie, 
iar vameşul care se urgisea pe sine 
- cu cineva care face acelaşi lucru 
într-o barcă proastă. Pe cel dintâi, 
însă, l-a înecat furtuna înălţării de 
sine lovindu-l de stânca trufiei, iar 
pe cel din urmă seninul adânc al 
urgisirii de sine şi suflarea lină a 
suspinelor de pocăinţă l-au dus 
fără primejdie la limanul 
îndreptării Dumnezeieşti. În 
aceleaşi cântări, fariseul mai este 
asemănat cu cineva care merge în 

car, iar fariseul - cu 
cineva care merge pe 
jos. Cel din urmă, însă, 
adăugând la străpurgere 
smerenia, a luat-o 
înaintea celui dintâi, 
care şi-a pus în cale 
stâncile laudei de sine. 
Auz ind  as emenea 
îndemnuri, fraţilor, 
înţelepţiţi-vă pentru a 
alerga în aşa fel încât să 
ajungeţi la ţintă. În voi 
mare să fie lacrimile, 
luntre - defăimarea de 

sine, vânturi - suspinele, iar glas al 
vameşului - toate cele pe care le-
aţi rânduit pentru plutire. Şi fără 
îndoială veţi ajunge la limanul 
milostivirii lui Dumnezeu şi veţi 
atinge grabnic ţărmul îndreptării, 
unde veţi gusta dulcea tihnă a 
conştiinţei întru atotiertarea lui 
Dumnezeu. 
Să ne dăruiască acest mare bine 
nouă, tuturor, preaîndurata 
bunătate a lui Dumnezeu! Amin. 
(12 februarie 1861)  

(Sfântul Teofan 
Zăvorâtul, Pregătirea pentru 

spovedanie şi Sfânta 
Împărtăşanie. Predici la Triod, 
Editura Sophia, 2002, pp. 5-10) 
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Vamesul si fariseul -  
Parintele Alexander  

Schmemann 
 

In ajunul Duminicii Vamesului si a 
Fariseului, la Vecernie, cartea litur-
gica folosita de-a lungul Postului 
Pastelui - Triodul - isi face prima 
sa aparitie, iar texte din el sunt 
adaugate la imnurile si rugaciunile 
de rand ale slujbelor saptamanale 
de inviere. Acestea dezvolta urma-
torul aspect major al pocaintei: 
smerenia. Pericopa evanghelica 
(Luca XVIII, 10-14) ne infatiseaza 
un om satisfacut intotdeauna de 
sine, care considera ca se supune 
tuturor cerintelor religiei. El este 

sigur pe sine si mandru de el. In 
realitate, totusi, el a falsificat sensul 
religiei. El o reduce, astfel, la ob-
servatii externe si isi masoara cu-
cernicia prin prisma zeciuielii pe 
care o da la templu. Insa vamesul 
se smereste pe sine si smerenia sa il 
indreptateste pe el in fata lui Dum-
nezeu. 

Daca exista o calitate morala 
aproape descon siderata si chiar 
negata astazi, aceea este smerenia. 
Cultura in care traim ne insufla 
permanent sensul mandriei, al ma-
ririi de sine, al indreptatirii de sine. 
Aceasta se bazeaza pe faptul ca 
omul nu poate realiza nimic prin el 
insusi si chiar ni-L infatiseaza pe 
Dumnezeu ca Unul Care tot tim-
pul "acorda credit" pentru realiza-

rile si faptele bune ale omului. 
Smerenia individuala sau comuna, 
etnica sau nationala- este privita ca 
un simbol al slabiciunii, ca ceva 
degradant pentru un om adevarat. 

Chiar si bisericile noastre, nu sunt 
ele imbibate cu acelasi spirit al fari-
seului? Nu dorim noi ca orice con-
tributie, orice "fapta buna", tot 
ceea ce facem pentru Biserica sa fie 
cunoscut, laudat, sa fie mediatizat?  

Dar ce este atunci smerenia? Ra-
spunsul la aceasta intrebare pare a 
fi unul paradoxal, pentru ca isi are 
radacinile intr-o afirmatie aparent 
neobisnuita: Dumnezeu insusi este 
smerit! Totusi, pentru acela care-L 
cerceteaza pe Dumnezeu si-L con-
templa in Creatia Sa si in lucrarile 

GRĂIT-AU PROOROCII 
  

Cartea lui Iov  
Capitolul al 40-lea  

 
1. Şi Domnul a vorbit mai de-
parte cu Iov şi i-a zis: 
2. Cel ce s-a apucat la ceartă cu 
Cel Atotputernic se va da oare 
bătut? Cel ce judecă pe Dumne-
zeu va răspunde ceva? 
3. Şi Iov a răspuns Domnului 
zicând: 
4. "Dacă am fost uşuratic, ce 
răspuns să-ţi mai dau? Voi pune 
mâna mea pe gura mea. 
5. Am vorbit o dată, dar încă o 
dată nu voi mai vorbi; de două 
ori şi nu voi lua-o iar de la înce-
put". 
6. Atunci Domnul a vorbit cu 
Iov, din mijlocul furtunii şi a zis: 
7. "Încinge-ţi coapsele ca un vi-
teaz şi te voi întreba şi Îmi vei 
da lămuriri. 
8. Poţi tu cu adevărat să găseşti 
cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei 

osândi pe Mine, ca să-ţi faci 
dreptate? 
9. Este braţul tău ca braţul lui 
Dumnezeu? Şi glasul tău este, 
oare, tunet, precum este glasul 
Lui? 
10. Atunci împodobeşte-te cu 
măreţie şi cu semeţie, îmbracă-te 
cu strălucire şi cu cinste! 
11. Revarsă puhoaiele mâniei 
tale şi doboară cu o privire pe 
cel trufaş! 
12. Vezi de toţi semeţii şi sme-
reşte-i şi calcă în picioare, fără 
zăbavă, pe toţi cei răi! 
13. Ascunde-i pe toţi grămadă, 
în pământ, şi îi înmormântează. 
14. Şi atunci Eu Însumi te voi 
preamări, pentru toate câte ai 
izbândit cu dreapta ta. 
15. Ia priveşte acum înaintea ta, 
hipopotamul; şi el ca şi tine este 
făptura Mea; el paşte iarbă ca 
boul. 
16. Vezi ce putere are în coapse-
le lui şi ce tărie are în muşchii de 

pe pântece. 
17. Coada lui e dârză ca lemnul 
cedrului şi vinele de pe pulpele 
lui stau ca nişte noduri. 
18. Oasele lui sunt ca nişte ţevi 
de aramă şi mădularele ca nişte 
drugi de fier. 
19. El este fruntea făpturilor lui 
Dumnezeu şi făcut să fie cel mai 
mare peste celelalte dobitoace. 
20. Munţii îi dau hrană şi toate 
fiarele sălbatice sunt îngrozite 
când îl văd. 
21. El se culcă sub florile de lo-
tus, în ocolul trestiilor şi al bălţii. 
22. Frunzele de lotus îi fac um-
bră şi sălciile bălţii îl îm-
prejmuiesc. 
23. Dacă fluviul vine mare, fără 
de veste, el nu se sinchiseşte; el 
stă liniştit pe loc, chiar când ar fi 
ca Iordanul să-i urce năvalnic 
până la gură. 
24. Cine poate să-l privească? 
Cine poate să-i străpungă nasul 
cu un laţ? 
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Sale de mantuire, este evident ca 
smerenia este, intr-adevar, o virtute 
divina, adevaratul continut si stra-
lucirea acelei slave care, asa cum 
cantam in timpul Sfintei Liturghii, 
umple cerul si pamantul. In menta-
litatea noastra omeneasca avem 
tendinta de a opune "slava" si 
"smerenia" - ultima fiind pentru 
noi un semn de slabiciune. 

Pentru noi ignoranta si incompe-
tenta sunt cei doi factori ce ne de-
termina sau ar trebui sa ne deter-
mine sa ne 
simtim sme-
riti. Aproape 
ca este impo-
s i b i l  s a 
"traduci in 
fapt" omului 
modern, hra-
nit din publi-
citate, din 
afirmarea de 
sine si dintr-
o nesfarsita 
lauda de sine, 
ca tot ceea ce 
este intr-
adevar per-
fect, frumos 
si bun este in 
acelasi timp 
in mod firesc 
smerit ; datorita perfectiunii sale 
nu necesita in nici un fel 
"publicitate", slava exterioara sau 
"adulare". 

Dumnezeu este smerit pentru ca 
este perfect; smerenia Lui este sla-
va Sa si sursa adevaratei frumuseti, 
perfectiuni si bunatati. Oricine se 
apropie de Dumnezeu si-L cu-
noaste devine imediat partas la 
smerenia divina si este infrumuse-
tat prin ea. Aceasta este taina Fe-
cioarei Maria, Maica lui Hristos, a 
carei smerenie a facut-o bucuria 
intregii Creatii si cea mai mare re-
velatie a frumusetii pe pamant, tai-
na tuturor sfintilor si taina fiecarei 

fiinte umane din timpul putinelor 
momente ale apropierii sale de 
Dumnezeu. 

Cum poate deveni cineva smerit? 
Raspunsul, pentru un crestin, este 
simplu; contemplandu-L pe Hri-
stos, smerenia divina intrupata, Cel 
prin Care Dumnezeu a descoperit, 
o data pentru totdeauna, slava Sa 
ca smerenie si smerenia Sa ca slava. 
"Astazi" a spus Hristos in noaptea 
supremei Sale smerenii, "Fiul 
Omului se prea slaveste si Dumne-

zeu se preaslaveste in El? Smerenia 
se invata contemplandu-L pe Hri-
stos, Care a spus: "invatati de la 
Mine, pentru ca sunt bland si sme-
rit cu inima". In cele din urma 
smerenia se invata masurand totul 
prin El, raportand totul la El. Fara 
Hristos, adevarata smerenie este 
imposibila, pe cand cu fariseul reli-
gia insasi devine un act de mandrie 
al realizarilor umane, o alta forma 
de marire de sine fariserica. 

Perioada de post incepe, astfel, 
printr-o cautare, o rugaciune de 
smerenie, care este incepu-
tul adevaratei pocainte. Pentru ca 
pocainta, mai presus de orice, este 

o reintoarcere la adevarata randuia-
la a lucrurilor, refacerea vederii 
limpezi asupra lucrarilor divine. Ea 
este deci inradacinata in smerenie 
si smerenia - dumnezeiasca si mi-
nunata smerenie - este rodul si 
sfarsitul pocaintei. "Sa fugim ... de 
vorba cea inalta a fariseului", spune 
Condacul acestei zile, "si sa inva-
tam inaltimea graiurilor celor sme-
rite ale vamesului ..." Suntem la 
usile pocaintei si la cel mai solemn 
moment al privegherii de Dumini-

ca: dupa ce invierea 
si aratarea lui Hri-
stos au fost vestite 
"invierea lui Hristos 
vazand ..." - cantam 
pentru prima data 
troparele ce ne vor 
insoti in intregul 
P o s t :   
 
"Usile pocaintei 
deschide-mi mie, 
Datatorule de viata; 
ca maneca duhul 
meu la Biserica Ta 
cea sfanta, purtand 
locas al trupului cu 
totul spurcat. Ci ca 
un indurat curateste
-l cu mila milostivi-
r i i  t a l e .   
 

In cararile mantuirii indrepteaza-
ma, Nascatoare de Dumnezeu, caci 
cu pacate grozave mi-am spurcat 
sufletul si cu lenevire mi-am chel-
tuit toata viata mea; ci cu rugaciu-
nile tale spala-ma de toata necura-
tia.  

La multimea pacatelor mele celor 
rele, cugetand eu, ticalosul, ma cu-
tremur de infricosata zi a judecatii, 
ci indraznind, spre mila milostivirii 
tale, ca David strig tie: Miluieste-
ma Dumnezeule dupa mare mila 
Ta".  
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