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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) 

Ne-am obişnuit să-l dispreţuim şi să-l osândim pe fariseu: ni se pare că Evanghelia de astăzi ne dă dreptul să facem asta - 

„doar a fost osândit de Hristos însuşi". Uităm însă că dreptatea îngâmfată a fariseului i-a costat scump şi pe el, şi pe cei din 

tagma lui. Aceştia erau oameni ascetici şi cu convingeri; din puţinele lucruri care se spun în Evanghelie, fariseul postea de 

două ori pe săptămână, adică Îi dădea lui Dumnezeu nu numai ceea ce ar fi trebuit să-I dea după Lege, ci chiar mai mult, 

peste măsură: el Îi dă lui Dumnezeu din osârdia sa. Totodată, el dă o parte însemnată din venitul sau celor nevoiaşi, adică şi 

către oameni era orientat cumva printr-o anumită nevoinţă de viaţă, chiar aspră. Aşadar nu avem voie să-l judecăm cu 

uşurinţă. Fariseii erau oameni gata să poarte povara ascezei lor - însă aceasta asceză se sfărâma de dreptatea lui 

Dumnezeu în aceea că ei rămâneau cu sentimentul unei părute dreptăţi, fără să ajungă la dragoste. 

Iată că fariseul a intrat în Templu, nu s-a oprit la intrare, nu şi-a amintit că se găseşte în Templul Dumnezeului Celui 

viu, că nu este făptura care să fie datoare să cadă înaintea Lui cu cutremur, cu spaimă, cu dragoste. El a venit cu pas sigur şi 

şi-a ocupat locul în Templu, fiindcă „avea dreptul" la acel loc, căci doar trăieşte cu vrednicie, după rânduielile Legii, şi de 

aceea sta acolo unde are dreptul să stea. Oare lucrul acesta nu e cumplit şi oare nu seamănă osânditor de mult cu ceea ce 

facem noi? Şi noi ne gândim deseori: „Locul meu e aici, al lui e acolo." 

Pe când „acolo" stătea un om, un strângător de dări, un slugoi al ocupanţilor romani, care înrobiseră poporul lui Israel. Un 

lucru însă a învăţat vameşul, în viaţa cea cumplită, că omul un poate supravieţui în societatea omenească dacă legea nu 

se va opri măcar pentru o clipă, dacă măcar pentru o clipă nu se va vădi indurarea, milostivirea. Şi iată că el a stat în 

spatele tuturor, departe, ştiind că după dreptatea omenească şi după cea a lui Dumnezeu merită aceeaşi cruzime 

neînduplecată pe care o aplică şi el zi de zi - şi a stat acolo bătându-se în piept, fiindcă ştia că milostivirea nu se merită, nu 

se poate cumpăra şi nici nu poţi fi vrednic de ea, ci poţi să o dobândeşti numai prin rugăciune. El stă tot în păcatul său, 

necutezând să intre pe tărâmul dreptăţii lui Dumnezeu, fiindcă acolo n-are iertare - stă departe, nădăjduind că până la 

marginea acestui templu, până la marginea dreptăţii şi dincolo de marginea ei se vor revărsa mila, îndurarea, împreună-

pătimirea, milostivirea, că se va întâmpla cu el lucrul cel nemeritat şi cu neputinţă. 

Şi fiindcă el crede în asta, fiindcă viaţa tocmai asta l-a învăţat - că se întâmplă ceea ce este cu neputinţă, şi numai ceea ce 

este cu neputinţă face cu putinţă viaţa omului, el stă şi ajunge la iertarea dumnezeiască. 

Hristos ne spune că acesta a plecat mai îndreptăţit decât celălalt. Fariseul nu a fost pur şi simplu osândit: până în ceasul 

morţii putea să nădăjduiască în iertare, şi era drept, era ostenitor, depunea silinţa cu sufletul şi cu trupul în dreptatea sa. Aceasta 

era neroditoare, din ea nu scapără nici măcar o scânteie de împreună-pătimire şi dragoste - şi totuşi, era dreptate. 

Iar nedreptatea a căpătat iertare. Să ne gândim la lucrul acesta; să ne gândim, în primul rând, dacă suntem măcar farisei, 

dacă este în noi, îndeobşte, vreo dreptate: dreptate înaintea oamenilor, prin facerea de bine, şi dreptate înaintea lui 

Dumnezeu - dacă Îi dăm, adică, ceea ce I se cuvine, la care El pur şi simplu are dreptul? Iar după aceea să ne punem 

întrebarea: lipsiţi până şi de dreptatea fariseului, nu suntem oare la fel ca el, fără dragoste, fără inimă, trufaşi cu sufletul 

mort? Cum ne privim aproapele individual şi aproapele colectiv în biserică, în afara bisericii, în viaţă, în familie, la muncă, pe 

stradă, în ziar, peste tot? Cum ne privim aproapele, cum îl judecăm, neavând temei nici măcar în dreptatea reală, deşi moartă, a 

fariseului?                                                                                 Mitropolitul Antonie al Surojului - www.crestinortodox.ro 

Dacă ceea ce-l poartă pe om prin tot felul de osteneli ale credinţei şi prin nevoinţe, prin fapte măreţe poate chiar şi prin 

eroism, este amara râvnă a mândriei, rezultatul nu este decât naşterea unui fariseu orgolios şi nu a unui erou al credinţei. În 

cazul vameşului, desigur nu păcatele şi căderile sale l-au ajutat să devină plăcut lui Dumnezeu şi "să plece mai îndreptat 

la casa sa", ci smerenia gândurilor sale şi pocăinţa. Nicidecum nu sugerăm că starea de a fi virtuos conţine o infirmitate în a 

dobândi umilinţă, iar starea de păcătoşenie conduce inevitabil la pocăinţă. Desigur că nu! Însă, iată că în parabola aceasta 

a Vameşului şi a Fariseului tocmai acest lucru neaşteptat se întâmplă. Pentru fiecare dintre noi este o lecţie pe care dacă o 

însuşim, vom avea de învăţat şi din căderile şi din urcuşul nostru. În felul acesta ne vom îmbunătăţi şi din lucrarea binelui, 

a faptelor de credinţă, aşa cum este firesc, dar şi din căderile noastre sau ale altora vom avea câte ceva de învăţat. Se poate ca 

oricare dintre noi, care astăzi se consideră un apropiat al Domnului, să ajungă să se depărteze de El într-o zi, iar străinul care 

odinioară stătea în pragul Bisericii său mult în afara ei, astăzi sau mâine să îl strângă în braţele inimii pe Dumnezeu, cu o 

smerenie şi o iubire mai mari decât ale noastre. Dacă se va întâmpla totuşi vreo cădere, va lua aminte poate fiecare, ca să 

nu mai judece nimeni pe nimeni. Pentru aceasta trufie, Dreptul Judecător îngăduie să se ajungă la un moment dat în viaţă, 

poate şi pentru o clipă, în situaţia celui pe care-l judecăm.                      Pr. Alin-Cristian Preotu - www.crestinortodox.ro 

“Să nu asteptaţi fericirea să vină din afara voastră, din altă parte, decât dinlăuntrul vostru, din sufletul vostru, unde sălăşluieşte Domnul Iubirii, 

Hristos. Dacă veţi aştepta fericirea din afara voastră, veţi trăi decepţii peste decepţii şi niciodată nu o veţi atinge."                                 Valeriu Gafencu  

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  17 februarie  –  24 februarie  2019 

Duminică       17  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Vameşului şi Fariseului) –Pr.Ticu 

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

Luni                18  februarie         17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți              19  februarie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri         20  februarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                   21  februarie  -  

Vineri             22  februarie          9 – 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri             22  februarie         17 - 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă         23  februarie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă         23  februarie 17– 18 - Vecernia Duminicii a 34-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică       24  februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Fiului Risipitor) – Pr.Dragoş 

Duminică       24  februarie 17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

       Duminică, 17 februarie – Sf.M.Mc.Teodor Tiron  (Începutul Triodului). 

                           Sâmbătă, 23 februarie – Sf.Mc.Policarp, Episcopul Smirnei. 

                                               

                         Pe 18 februarie 2019 se împlinesc 67 de ani de la adormirea în Domnul a tânărului Valeriu Gafencu, unul  

                      dintre studenții care au luminat și sfințit închisorile comuniste, cu viața lor. S-a născut în localitatea Sangerei,  

                      județul Bălți, în Basarabia, în ziua de 24 ianuarie 1921, și a murit în temnița de la Târgu Ocna, în ziua de  

                      18 februarie 1952, la vârsta de 31 de ani. La vârsta de 20 de ani, în toamna anului 1941, pe când era  

                      student la Facultatea de Drept și Filosofie din Iași, conducând un grup al Frăţiilor de Cruce, a fost arestat  

                      și condamnat la 25 de ani de muncă silnică. Activismul naționalist-creștin al tânărului Gafencu a fost  

                      singurul motiv pentru care a fost numit "dușman al ordiniii publice". În închisoarea de la Aiud a fost închis  

                      între anii 1941-1944, iar în închisoarea de la Pitești a stat, mai apoi, între anii 1944-1949. Vremea petrecută 

până acum, în lipsuri trupești de tot felul, el și-a îmbogățit-o cu mari daruri sufletești, citind Sfânta Scriptură, Filocalia și 

Patericul. A treia detenție, și ultima, a fost cea de la închisoarea-sanatoriu Târgu Ocna, unde  a fost închis din decembrie 

1949 și până în 18 februarie 1952.  

 Bolile contractate în regimul dur de detenție al închisorilor-TBC pulmonar, osos și ganglionar, reumatism -, cât și 

curățenia lui sufletească, l-au întărit și desăvârșit duhovnicește. Având întregul trup acoperit cu răni tuberculoase, Valeriu 

Gafencu și-a așteptat moartea cu o seninătate care i-a înmuiat până și pe gardienii atât de inumani ai temniței.  

 Valeriu și-a cunoscut dinainte ziua plecării la Domnul, precum odinioară erau hărăziți părinții cei mari ai pustiei și 

sfinții cei tăinuiți în lume. În ziua de 2 februarie 1952, cu 16 zile mai înainte de adormirea lui în Domnul, Valeriu i-a rugat 

pe colegii săi de suferința să-i facă rost de o lumânare și de o cămașă albă, până pe data de 18 februarie. În așteptata zi de 18 

februarie, la ora 14:00, după o îndelungată rugăciune, cu ultimele puteri, Valeriu a spus:  

                                                "Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care-mi robește sufletul." 

          Să daţi slavă lui Dumnezeu toată viaţa!                       Valeriu Gafencu (1921 - +1952)  
„În lupta cu puterile întunericului, cu gândul la Dumnezeu, mi-am găsit pacea în rugăciune. Şi-ntotdeauna mă gândesc ca Bunul 

Dumnezeu, în dragostea-I nemărginită pentru oameni, ne trimite încercarea suferinţei, ca prin ea să ne purificăm de păcate, să ne 
învăţăm a renunţa cu bucurie la tot ce-i trecător şi să ne îndreptăm cugetele spre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. În 
suferinţă m-am putut cunoaşte pe mine însumi, mi-am putut cunoaşte goliciunea şi nimicnicia. Azi mă văd un păcătos, cel mai păcătos 
om. Şi când am privit în adâncul inimii mele, am găsit acolo darul nepreţuit al Iubirii, Izvorul tuturor virtuţilor, pe care Dumnezeu l-a 
sădit în om spre cultivare şi desăvârşire. Si eu, ca un rob ticălos, am nesocotit o viaţă întreagă acest dar. Azi mulţumesc din tot sufletul 
pentru toate suferinţele şi umilinţele prin care mi-a fost dat să trec, căci ele m-au adus la conştiinţa păcatului şi m-au făcut să 
înţeleg că singura cale care duce la mântuirea Neamului este Calea evanghelică: Hristos. Cu fiecare mică jertfă de iubire trăiesc o bucurie 
mare, unică. Din renunţări îmi culeg mulţumirea şi sufletul mi-i însetat de dăruirea totală pentru Hristos. De multă vreme am luat hotărârea 
de a trăi curat, în Duh creştin. Sunt fericit, căci dacă mi-i îngrădită libertatea fizică de către legile omeneşti, prin zidurile închisorii, în 
schimb Dumnezeu mi-a dăruit libertatea sufletului prin trăirea Iubirii – şi această libertate este bunul suprem pe care l-aş fi putut câştiga în 
lumea aceasta plină de deşertăciuni”. Şi eu vă mărturisesc azi, după ani de suferinţa, meditaţie şi frământări cu viaţa aspră că Viaţa 
nu are nici un sens fără Hristos! Că toate alergările noastre fără Iisus sunt deşertăciune şi goana după vânt! De aceea, să căutăm 
ca prin modul nostru de trăire să-L câştigăm pe Mântuitorul în inimile noastre. Numaidecât să vă spovediţi şi împărtăşiţi. Să faceţi o 
spovedanie cât mai serioasă şi mai adâncă. Să luaţi hotărârea de a vă lepăda de păcate, să duceți lupta cu răul inimii voastre înclinate a-i 

judeca şi condamna pe alţii pentru faptele lor când noi înşine săvârşim aceleaşi păcate. Vă rog foarte mult, grijiţi-vă de suflet!“. 

TRIODUL - În Biserica Ortodoxă începe, odată cu Duminica Vameșului și a Fariseului, perioada Triodului. 

Triodul are două sensuri: sensul de perioadă liturgică în care Mântuitorul este prezentat ca Preot şi Jertfă, în acelaşi timp, 

și sensul de perioadă prepascală, de pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii. Astfel, timpul Triodului ține de la 

Duminica Vameșului și Fariseului și până în Sâmbăta Mare (înainte de Paști), în total 10 săptămâni. Triodul are în 

centrul său Postul Mare sau al Păresimilor (6 săptămâni), precedat de trei săptămâni de pregătire încadrate de Duminica 

Vameşului şi a Fariseului, a Fiului Risipitor, Duminica Înfricoşatei Judecăţi (sau a lăsatului sec de carne) și Duminica 

Izgonirii lui Adam din Rai (numită şi a lăsatului sec de brânză). Începând Postul Mare, încadrarea timpului liturgic o fac tot 

duminicile: a Ortodoxiei, Duminica Sf.Grigorie Palama, Duminica Sfintei Cruci, Duminica închinată Sf.Ioan 

Scărarul,  Duminica Sf. Cuv.Maria Egipteanca, culminând cu Duminica Floriilor, care deschide Săptămâna Dumnezeieștilor 

Pătimiri. Dincolo de aceste elemente ce țin de viața sacramentală a Sfintei Biserici, perioada Triodului trebuie să constituie, 

în plan personal, un timp de sfințire a vieții. Este perioada în care „grijile cotidiene” ar trebui să ocupe un loc secund, 

eforturile noastre duhovniceşti intensificându-se, în vederea întâmpinării marii sărbători a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. 

 

 




