
 
Februarie 17, 2019: Duminica a 33-a după Rusalii  

(a Vameşului şi a Fariseului) 
 

 
Apostolul: II Timotei 3: 10-15: 
 

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. 
 
Evanghelia: Luca 18:10-14: 
 

 
"Doi oameni s-au suit la 
templu, ca să se roage: unul 
fariseu şi celălalt vameş. 
Fariseul, stând, aşa se ruga 
în sine: Dumne-zeule, Îţi 
mulţu-mesc 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." 
 
 Cu Duminica Vameşului şi a Fariseului, începem un nou capitol al Anului Bisericesc: 
TRIODUL, care ţine până în Marea Sâmbătă (ajunul Paştilor).  
 Triodul este timpul de pocăinţă şi de curăţire duhovnicească care ne călăuzeşte prin cele 
trei săptămâni pregătitoare pentru călătoria unică a Postului Mare, a cărui încununare este 



Săptămâna Mare. Perioada Triodului este până în Sfânta și Marea Sâmbătă, ajunul Învierii 
Domnului. 
 Biserica anunţă acest eveniment la slujba Utreniei din această duminică cu frumoase 
cântări/rugăciuni, precum: "Uşile pocăinţei deschide-mi mie Dătătorule de viaţă...," care se cântă 
pe toată perioada Triodului. Aceasta, în contextul citirii evanghelice, care ne înfăţişează pe cei 
"Doi oameni care s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş" şi atitudinea 
lor cu totul diferită în timpul rugăciunii. Fariseul stă cu aroganţă şi mândrie în faţa Altarului şi-şi 
declamă faptele bune pe care le agonisise, dispreţuind în acelaşi timp pe fratele său de rugăciune, 
pe fariseu, care, în smerenie totală şi copleşit de spiritul autentic de pocăinţă, se roagă şi zice: 
"Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului." 
 
 Cei doi oameni reprezintă cele două categorii de oameni/creştini care participă la acelaşi 
serviciu religios dar se întorc la casa lor cu rezultate cu totul diferite, potrivit atitudinii şi intenţiei 
cu care au venit la biserică. 
 

 Bunul şi Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască smerenia şi pocăinţa 
vameşului! 
       Pr. George Bazgan 
 
 

 

Copiii de Altar pentru această duminică: 
 

Arkin Gabriel Corbu 
Alexander Stefanescu 

 

 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Chiosa Neculae 
Gheorghe Eugen şi Florica 
Cojocariu Cristian şi Otilia 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 



 
 

 
Balul Mărțișorului 

 
Pe 2 martie, 2019, va avea loc Balul Mărțișorului la Centrul Românesc. 

Pentru bilete ($40/adulți și $10/copii între 7-14 ani) contactați pe Luminița 
Ștefănescu la nr. telefon 780-298-2182 sau Mariana Diaconu la nr. telefon 780-

473-6711 sau numai text la: 780-660-4748. 
 

 
 
 

 
BISERICA S-A NĂSCUT DIN COASTA LUI HRISTOS 

 
Doreşti să cunoşti şi din altă sursă puterea Sângelui Său? Ia aminte de unde a curs 

întâi şi unde îşi are originea! A curs de pe cruce, din coasta Stăpânului. Sfântul Ioan spune 
că, după ce Hristos a murit, fiind încă pe cruce, a venit un ostaş şi a împuns coasta Sa cu 
suliţa, şi îndată a ieşit apă şi sânge. Una simbolizează Botezul, iar cealaltă Euharistia. Aşadar, 
(Ioan) nu spune: “A ieşit sânge şi apă, ci întâi a ieşit apă şi apoi sânge,” întrucât întâi vine 
botezul şi apoi Împărtăşania. Atunci a fost ostaşul cel care a deschis coasta lui Hristos şi a 
săpat prin zidul templului sfânt, însă acum sunt eu cel care am aflat tezaurul şi am primit 
bogăţia… 
 Sângele şi apa au izvorât din coasta Sa… Iubiţilor, nu treceţi cu vederea această taină 
fără a cugeta la ea; mai are încă un înţeles ascuns pe care vi-l voi explica. Am spus că apa şi 
sângele simbolizează botezul şi Sfânta Euharistie. Din aceste două Taine s-a născut Biserica: 
din Botez, - apa curăţitoare care renaşte la viaţă şi reînoieşte prin Duhul Sfânt, - şi din Sfânta 
Euharistie. Întrucât simbolurile Botezului şi Euharistiei au izvorât din coasta Sa, se înţelege 
că Hristos a întemeiat Biserica din coasta Sa, precum a creat-o pe Eva din coasta lui Adam… 
Nu înţelegi, deci, cum Hristos şi-a alipit mireasa de Sine şi ce hrană ne dă nouă să mâncăm? 
Prin una şi aceeaşi hrană suntem şi născuţi şi hrăniţi. 
 

                                                                                      SF. IOAN GURĂ DE AUR 
 


