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CUVÂNTUL IERARHULUI
?Dac? nu ne transform?m familia într-o mic? biseric?, nu putem 
rezista t?v?lugului acestei lumi. Dac? nu ne ancor?m fiecare cum 
putem, fie ?i cu ultimele puteri, în via?a Bisericii, vom c?dea prad? 
for?elor întunericului care vor s? pun? obrocul peste lumina care 
pâlpâie, înc?, în ochii nevinova?i ai pruncilor. B?t?lia se va duce 
acum chiar pe terenul nostru, al intimit??ii noastre familiale. Acolo 
trebuie rezisten??, la nivel micro-familial. Acolo trebuie dus? lupta 
cea mare. Putem u?ura aceast? lupt? dac? vom dovedi, pe cât 
posibil, c? putem fi solidari. C? ne putem strânge unii lâng? al?ii, 
unii pentru al?ii, încurajându-ne, îmb?rb?tându-ne, ajutându-ne 
unii pe al?ii cu fapta ?i cuvântul. Nu putem rezista altfel decât 
încercând, dup? slabele noastre puteri, a imita via?a primilor 
cre?tini. Nu dup? form?, ci dup? fond, dup? modelul str?lucit al 
primelor comunit??i cre?tine.? 
                +P?rintele Episcop MACARIE Dr?goi al Europei de Nord

Medita?ie la  
?Duminica 

Vame?ului ?i a 
Fariseului?

De multe ori m? simt 
departe de Dumnezeu. 
Prea p?c?tos pentru a 

merge la biseric?, prea înc?rcat pentru a îmi 
m?rturisi p?catele, prea plin de gânduri 
murdare pentru a m? ruga. A? vrea s? fie altfel. 
S? am sufletul împ?cat ?i s? m? rog cu 
u?urin??, a? vrea s? fiu mai bun ?i s? intru în 
biseric? având con?tiin?a împ?cat?.  S? am o 
mic?, cât de mic?  biruin?? asupra p?catului pe 
care s? o prezint la Spovedanie.

?i totu?i...Evanghelia pe care am auzit-o 
azi (Luca 18, 10-14) îmi spune c? atunci când 
am astfel de a?tept?ri, adic?  s? fiu o idee mai 
bun sau mai vrednic ?i abia APOI s? m? înf??i?ez 
înaintea lui Dumnezeu sunt de fapt...un fariseu.

Dumnezeu prime?te rug?ciunea 
vame?ului, pentru c? e mult mai dificil?. 
Vame?ul con?tientizeaz? starea deplorabil? în 
care se afl?, dar vine înaintea lui Dumnezeu în 
pofida acestui fapt. Strig? c?tre El din interiorul 
acestei p?c?to?enii, fragment?ri, haos interior 
?i neputin?? de a iubi.  Sim?ind h?ul existen?ial 
care se casc? sub el, nu se mai  
auto-iluzioneaz? c?  ?e necesar? mai intâi 

 s? se schimbe ?i abia apoi se va ruga ?a?a  cum 
trebuie?.

S? ne învredniceasc? ?i pe noi Domnul de 
rug?ciunea vame?ului ?i s? ne fereasc? de 
în?elarea fariseului. 

Pr. Octavian Hora?iu Mure?an 

Ghetu?e c?lduroase pentru copiii din Ia?i

S?pt?mâna trecut?, voluntarii CTSM - filiala 
Copenhaga, afla?i sub coordonarea doamnei 
preotese Sînziana Sofa, au încheiat  cu bine 
proiectul caritabil ?Ghetu?ele c?lduroase?, demers 
ce a presupus achizi?ionarea a circa 150 de 
perechi noi de înc?l??minte, care au fost trimise 
copiilor nevoia?i de diferite vârste afla?i în grija 
P?rintelui Dan Damaschin din Ia?i, România.

În s?pt?mânile urm?toare, 
membrii Centrului pentru 
tineret vor preg?ti 
urm?torul proiect social, 
desf??urat în perioada 
Postului Mare, despre care 
vom scrie mai multe 
am?nunte în numerele viitoare.
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?Pe t iner i s?-i ajut ?m , s?-i în?elegem  
?i s?-i iubim ?

          Cei în  vârst?  peroreaz?   mereu: ?nu  mai  e  
ca  înainte. Tinerii  de azi  nu-s ca  pe vremea  
noastr?.?  Da, nu  mai  e  ca  înainte. Discoteci,  
stadioane,  concerte  fulminante, lume  în  alert??   
E  ?i  normal  c?  lumea  nu  st?  pe  loc. 
Ieromonahul   Nicodim  Petre poveste?te  c?  prin  
1998, student  fiind, se  plimba  cu  un  confrate  
pe  sub  aleile  de  la   Biserica  ?Trei  Ierarhi ?  din  
Ia?i. Din  ora?, de  la  ferestrele  deschise  se  
auzea   în  r?stimpuri    zvoana celor care  asistau 
la un  meci foarte  important, probabil  România 
-Anglia. Când  se  marca, r?sunau  potopitor, de  la  
toate  ferestrele: gooool!   -goooooooool!  Ura! 
P?rea  c?  totul  explodeaz?  de  nefiresc, sfâ?iind 
lini?tea capitalei  moldave în  ceas  de  sear?. 
Peste  vreo  jum?tate  de or?,  o mu?lime de  tineri  
se  v?zu  venind pe  str?zi, umplându-le  cu   
clam?ri:  România! România!  România!! Ma?ini, 
oameni?  Adev?rul  e  c?  biruin?ele  noastre  
sportive    sunt singurele  ce ne-au  permis s?  
dep??im,  s?  învingem   na?iuni  mari: Rusia,  
China,  America, cele  din  vestul  Europei.
             Când  talazul  de  tineri cu  steaguri, ma?ini  
?i  toat?  recuzita  ajunse  la ?Trei  Ierarhi?, 
v?zându-i  pe  cei  doi  monahi  ?i  l?ca?ul  sfânt  
din  preajm?, din  potopul  tineresc r?zb?tu  o  
voce: ?B?i, Tat?l  Nostru!? Noi, cei  dintâi  
(poveste?te ieromonahul  Nicodim  Petre),  am  
îngenuncheat  ?i  toat?  coloana  se  opri  ?i  se  
plec?  în  genunchi sau   pe  jum?tate, fiecare  
cum  a putut  ?i  se  înfirip?  repede  tumultul:  
?Tat?l  Nostru, Care e?ti  în  ceruri, Sfin?easc?-se 
numele T?u? ? M?re?ele cuvinte  se  b?teau de  
palatul  Culturii, De  Mitropolie  ?i falnica zidire    
?Trei  Ierarhi?  a  lui  Vasilie-vod?  Lupul  într-o 
atmosfer?  solemn? ?i  mare. Aerul  vibra, parc? 
dublând  cuvintele: ??i  nu  ne  duce pe  noi  în  
ispit?, ci  ne  izb?ve?te  de cel  viclean? Amin!? 
Frumoas?  rug?  de mul?umire  pentru  izbând?! 
Frumoas?  ruga  fotbalistului  sau  oric?rui  sportiv  
care intr?  pe  teren  ?i  î?i  face semnul  Crucii, 

cerând ajutorul divin    pentru  înfruntarea în  
care intr?  ?i  în  acela?i  timp  fiind  un  
m?rturisitor  al  lui  HRISTOS   Domnul, 
Împ?ratul  slavei ?i  al  veacurilor.

Apoi, mul?imea  tinereasc?  s-a ridicat  
?i  a  continuat  mar?ul  zgomotos: Româ-ni-a!  
Româ-ni-a!!?  pân? departe, departe.

     Nu  de judecat?   gr?bit?  e  nevoie ?i  de 
condamnare. Tinere?ea  ?i  elanurile ei nu  
sunt  negative, ci  a?teapt?  ajutorul  adul?ilor, 
în?elegerea  lor, buna c?l?uzire.  O  scânteie, 
un  îndemn, pot  aprinde  fulgerul  faptei  
frumoase.

 prof. G?urean Vasile

Din înv???t ur i le Sf in?ilor  P?r in?i

Sfântul Paisie Aghioritul vorbe?te despre 
vinov??iile "refulate" , care trebuie s? fie ?terse 
prin Spovedanie. "Con?tiin?a acoperit?" este 
precum viermele care pierde din?untru 
sufletul.

?Dac? vezi c? nu ai lini?te, ci mâhnire, înva?? 
B?trânul, s? ?tii c? exist? înl?untrul t?u ceva în 
neorânduial? ?i trebuie s?-l afli, ca s?-l 
îndrep?i. S? zicem c? faci o gre?eal? ?i te 
tulburi, dar nu te 
spovede?ti. ?i se întâmpl? 
dup? aceea un eveniment 
minunat ?i sim?i bucurie.
Aceast? bucurie acoper? 
întristarea pentru 
gre?eala ta ?i încetul cu 
încetul o ui?i, n-o vezi, 
deoarece a fost acoperit? de bucurie. Dar acel 
lucru l?untric lucreaz?, te macin?. 
?i nu este de ajuns s? afli p?catul uitat, ci va 
trebui ca s?-l m?rturise?ti , ca sufletul s? se 
vindece de triste?ea ?i de depresia pe care o 
creeaz?".

 P?rintele Paisie Aghioritul, Patimi ?i virtu?i
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