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”Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit 
averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în 
desfrânări. Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea și el a început să ducă lipsă. Şi ducându-se,  s-a alipit 
el de unul din locuitorii acelei ţări și acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele 
pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, 
iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai sunt 
vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a 
văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi 
înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l 
îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să 
ne veselim; căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la 
ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. Şi a întrebat ce înseamnă acestea. - Fratele tău a venit și tatăl 
tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. 
Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un 
ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru 
el viţelul cel îngrăşat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim 
şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.                                       ( Luca 15, 11-32) 

  Este foarte greu ca omul să-şi "vină în sine" ca fiul risipitor al acestei parabole spusă de Mântuitorul Iisus, dar nu este şi 
imposibil. Ne place să credem că suntem şi noi fii risipitori, dar numai datorită faptului că vedem pe Tatăl Ceresc cum 
aşteaptă întoarcerea noastră, nu pentru că simţim cum ne cheltuim averea în ţări străine şi departe de casa Părintească.  

O întoarcere, sau orice alt drum străbătut, nu este altceva decât o punere în practică a unei dorinţe sufleteşti de a restabili, 
recâştiga, reflecta mai profund la relaţia cu cel ce te iubeşte mai mult decât te iubeşti tu pe tine. Fiecare pas făcut este o 
provocare cu tine însuţi, o împotrivire - te întorci, ceea ce însemna traiectorie opusă înaintării - ce se adresează înclinației de a 
continua o stare ce te ţine încătuşat în obişnuinţe ce îţi "cheltuiesc" darurile primite de la Tatăl Ceresc. 

Într-un fel ceea ce ne caracterizează în viaţă este graba. Ne grăbim să începem şcoala, după care nu mai avem răbdare să o 
terminăm; ne grăbim să avem un serviciu, după aceea ne plângem tot timpul de şefi şi de faptul că nu ne ajunge salariul pentru 
toate câte vrem; ne grăbim să ne găsim "jumătatea", după care "vedem" că are prea multe defecte pentru a putea trăi alături de 
ea; vrem copii, iar după acea ne plângem de ei sau de faptul că nu mai avem timp pentru noi, etc. În toată această alergătură 
nu facem cel mai capital lucru: să ne cunoaştem pe noi în adâncul sinelui. Vorbim fără să ne ascultăm, iar adeseori tăcerea 
este ocazia să te auzi şi pe tine. Fără această călătorie către tine însuţi, nu poţi ajunge la venirea în fire oricât de mult ţi-ai 
dori. Fă-ţi timp să te vezi şi pe tine, fă-ţi timp să vezi exact în ce punct te afli, fă-ţi timp să te cunoşti! 

În viaţă trebuie să descoperi în primul rând cine eşti. După aceea vei vedea de unde ai plecat şi unde ai ajuns. La toate 
aceste frământări îţi răspunde parabola de astăzi: eşti fiul Tatălui, te afli într-o ţară îndepărtată de locurile natale şi îţi 
cheltui averea "sufletească" pentru lucruri pământeşti şi efemere. Când ai conştientizat cât suferi şi de ce suferi, o rază de 
lumină apare în sufletul tău: speranţa care-ţi aduce năvală de amintiri cu ceea ce te-au bucurat cândva şi îţi lipsesc acum îţi 
înăbușesc sufletul. Şi astfel ajungi la o esenţială "criză de personalitate". Dacă credinţa din adâncul tău nu va ieşi la iveală, 
vei cădea în deznădejde; dacă speranţa că poţi găsi calea de întoarcere nu va licări în ochii tăi, nu vei căuta forţe să 
începi călătoria; iar ceea ce te va scoate şi din deznădejde și îţi va dărui din nou puterea sufletească să faci pasul 
mântuitor este amintirea dragostei ce ţi-o poartă Tatăl prin veşnica aşteptare în care stă privind în zare. 

Ceea ce mă frământă şi mai mult este faptul că mulţi dintre noi nu mai au aceste amintiri din Casa Părintească!... Dacă nu 
ai cunoscut aceste stări, nu poţi să iei hotărârea să te întorci. Unui suflet ce nu a cunoscut bucuria căminului şi a familiei, nu-
i pot explica în cuvinte cum se va simţi într-o astfel de situaţie. Sentimentul, cât şi experienţa vie proprie, nu se poate explica, 
nu se poate decât trăi. A cunoaşte teoretic dragostea părintească şi a trăi dragostea părintească sunt lucruri total diferite, 
iar între ele este o prăpastie mare. 

Poate că printre noi sunt copii ce au crescut orfani de părinţii trupeşti, însă niciodată nu au fost orfani de Părintele Ceresc! 
Printre noi sunt oameni ce nu au fost iubiţi după cum şi-ar fi dorit, însă niciodată nu au fost părăsiţi de dragostea Lui Dumnezeu! 
Pentru aceste suflete suntem datori -noi cei care am cunoscut dragostea Tatălui Ceresc- să le dăruim din averea noastră: credinţa, 
nădejdea, dragostea. Fiecare clipă petrecută departe de Tatăl se transformă în foame şi sete sufletească, iar la gândul că El 
stă privind în zare aşteptându-ne cu atâta dragoste, ce ar fi mântuitor să facem? Smerenia este stare de Har, dar în acelaşi timp 
înseamnă cunoaşterea de sine şi cunoaşterea de Dumnezeu! A te întoarce în Braţele Părinteşti înseamnă a te smeri. 

Arhim. Siluan Visan -  www.crestinortodox.ro 
 

 

Iată ce însemnează să-ţi „vii întru sine": momentul cel mai de preţ din viaţa ta pământeană, adică să te regăseşti în 
adevărata ta fire şi apoi să te „scoli" din rosturi mărunte şi să te întorci Acasă, în „braţele părinteşti" ale lui Dumnezeu, 
Tatăl tău şi Tatăl nostru, care-ţi va găti ţie o „cină de taină". Nu-i mirare că, fără găsirea acestui rost al vieţii, altul nu-i 
găseşti, - şi fară rost nu te poţi suferi. Găsit-ai comoara aceasta în ţarina vieţii tale? Dacă da, ai găsit împărăţia lui Dumnezeu; 
iar semn c-ai găsit-o e bucuria nestăvilită, care te face să spargi deznădejdea oricărui decepţionat al lumii, să-i aprinzi şi lui un 
ideal în inimă și să-1 duci: în inima ta, Cerului, bucurie mare!                                             Părintele Arsenie Boca – Cuvinte vii 

 

http://www.crestinortodox.ro/


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii   16  februarie –  23  februarie 2020 
 

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

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

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

Marți           18 februarie            - Program administrativ  (zi liberă) 

Miercuri      19 februarie           9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                20 februarie   

Vineri           21 februarie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri           21 februarie         17 - 18 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă       22 februarie           7 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moşii de iarnă) – Pr.Ticu 

Duminică     23 februarie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Înfricoşătoarei Judecăţi) – Pr.Dragoş 

Duminică     23 februarie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

 

          Duminică, 16 februarie – Duminica Fiului Risipitor; 
                               Luni, 17 februarie – Sf.M.Mc.Teodor Tiron; 
                                        Sâmbătă, 22 februarie – Moşii de Iarnă; 
                                           Duminică, 23 februarie – Duminica Înfricoşatei Judecăţi; 

 

 Pregătirea liturgică pentru Postul Mare - Tradiţia bisericească a statornicit o perioadă de pregătire pentru Postul Paştilor. Există un 
raţionament liturgic, precum şi unul de ordin practic, pentru întâmpinarea cuvenită a Postului Sfintelor Paşti. Astfel, odată cu citirea în 
cadrul Sfintei Liturghii duminicale a parabolei vameşului şi a fariseului, se marchează începutul perioadei Triodului. În săptămâna ce 
urmează acestei duminici Biserica a rânduit ca zilele de miercuri şi de vineri (care, de obicei, sunt zile de post) să fie însemnate cu harţi. 
Raţiunea liturgică se regăseşte în mesajul transmis de pericopa evanghelică ce redă pilda fiului risipitor. Întreaga săptămână stă sub 
simbolismul acestei parabole: fiecare credincios îl închipuie pe fiul risipitor ce hoinăreşte în ţara păcatului, în ţara fără reguli sau 
restricţii. De aceea, odată cu intrarea în săptămâna de după citirea parabolei fiului risipitor (ce simbolizează iertarea sau repunerea în 
drepturi a fiului din parabolă), zilele de post, de miercuri şi de vineri, revin la normal. Drumul ce pregăteşte deschiderea Postului Paştilor 
este evidenţiat în continuare, din punct de vedere liturgic, de duminica numită a „înfricoşătoarei judecăţi” sau a „lăsatului sec de 
carne” ce urmează calendaristic duminicii fiului risipitor. După aceasta se intră în „săptămâna brânzei”, în care consumul alimentelor de 
origine animală este suspendat până la Sfintele Paşti. Zilele de miercuri şi de vineri din săptămâna brânzei au dezlegare la alimentele 
lactate şi la peşte, deoarece întreaga săptămână simbolizează grădina Raiului în care au fost aşezaţi Adam şi Eva. Duminica izgonirii 
lui Adam din Rai este cea de-a patra a Triodului, numită şi a „lăsatului sec de brânză”, zi ce anticipează începutul marelui post al Paştilor. 
Odată cu Vecernia din această duminică (numită Vecernia iertării) se intră propriu-zis în perioada celor şapte săptămâni de post aspru, ce 
au menirea de a-i apropia pe credincioşi, la un nivel superior, de slăvitul praznic al Învierii Domnului.                               https://mitropolia.md/ 

                                    18 februarie: 68 de ani de la moartea lui Valeriu Gafencu, pe care Nicolae Steinhardt l-a numit „Sfântul Închisorilor”. 
                                             Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care-mi robește sufletul ! 

                     Valeriu Gafencu s-a născut la 24 ianuarie 1921 în localitatea Sîngerei, județul Bălți, Basarabia. La 20 de ani, în 
toamna anului 1941, Valeriu Gafencu a fost arestat și condamnat la 25 de ani muncă silnică, deoarece făcea parte din Frățiile de 
Cruce, ale căror membri erau urmăriți și arestați, în acea perioadă. Era student în anul al II-lea al Facultății de Drept și Filosofie din Iași, 
pe care nu a reușit vreodată să o mai termine, pentru că sfârșitul l-a găsit în închisoare. Tânărul Valeriu Gafencu a ajuns la Tîrgul Ocna în 
decembrie 1949, după ce a trecut prin pușcăriile de la Aiud, fiind întemnițat de regimul dictatorial al lui Antonescu, între 1941 – 1944, cât 
și de la Pitești. Din cauza torturilor și regimului de bestialitate din temnițele comuniste  a ajuns la sanatoriul-închisoare Tîrgul Ocna într-o 
stare atât de gravă încât supraviețuirea sa timp de doi ani este considerată, de către mulți, drept o minune. În închisoarea comunistă din 
Pitești a dobândit boli precum reumatism, TBC pulmonar, osos și ganglionar. Mulți dintre cei care au fost în preajma lui în ultima parte 
a vieții sale se consideră fericiți că au avut acest privilegiu, mărturisind că, deși trupul îi era o epavă, din cauza lipsei de hrană, chipul îi era 
îmbrăcat într-o lumină stranie, nepământeană, pentru că, spun ei, „sufletul și mintea sa nu se despărțeau defel de rugăciune”. 
         „Dumnezeu revărsase asupra lui harul frumuseții: - Fizic, părea un arhanghel, purtând când spada de foc a cuvântului Dumnezeiesc, 
când crinul curăției plin de parfum tainic. - Moral, nu i se putea reproșa ceva, smerenia îmbinându-se cu tenacitatea hotărârilor. - Spiritual, 
era transfigurat tot timpul, într-o stare extatică aproape permanentă; nu puteai să-ți dai seama dacă ceea ce spune vede în duh sau dacă 
Duhul vorbește prin el. Viața lui era zbor spre înălțimi, pe care cu greu îl puteai urmări.” (Virgil Maxim, membru al Frățiilor de Cruce și 
coleg de închisoare cu Valeriu Gafencu) 
         Seninătatea cu care își aștepta Valeriu moartea i-a înmuiat, atât pe colegii săi de suferință, cât și pe „gardienii-călăi”. Cu numeroase 
plăgi tuberculoase pe trup și cu hemoptizie (tușea scuipând sânge), chipul lui Valeriu emana, totuși, lumină, deși această boală aduce, de 
regulă, deprimare și schimonosire a chipului.  Pe 2 februarie 1952, Valeriu Gafencu și-a rugat colegii de temniță să-i aducă o lumânare și o 
camașă albă, pe care să i le pregătească pentru ziua de 18 februarie a aceluiași an. Deasemenea a mai cerut ca o cruciuliță (pe care se 
pare ca o avea de la logodnica sa) să-i fie pusă în gură, pe partea dreaptă, spre a fi recunoscut la o eventuală dezgropare. La 18 februarie, 
între orele 14.00 și 15.00, după momente de rugăciune fierbinte, Valeriu a rostit ultimele sale cuvinte: "Doamne, dă-mi robia care 
eliberează sufletul și ia-mi libertatea care-mi robește sufletul".  Gardianul Petre Orban a plecat din închisoare pentru întreaga zi, pentru 
a le permite tuturor deținuților să meargă să-și ia rămas bun de la prietenul lor și să se închine la targa unde a fost depus trupul neînsuflețit 
al lui Valeriu Gafencu. Urma să fie dus într-o groapă comună, a tuberculoșilor. 
         Printre sfaturile date prin scrisorile trimise către familia sa, Sfântul Închisorilor îndeamnă pe toți oamenii, pe care îi considera „toți 
cei dragi ai lui”: "Căutați fericirea în sufletele voastre. Nu o căutați în afara voastră. Să nu așteptați fericirea să vină din altă parte, 
decât dinlăuntrul vostru, din sufletul vostru, unde sălășluiește Domnul Iubirii, Hristos. Dacă veți aștepta fericirea din afara voastră, 
veți trăi decepții peste decepții și niciodată nu o veți atinge". Valeriu Gafencu le-a arătat tuturor celor care l-au cunoscut, prins în 
mijlocul suferinței, că fericirea adevărată nu depinde de circumstanțele exterioare. Acesta a fost mesajul său, pe care l-a împărtășit atât prin 
cuvinte, cât și prin gânduri, dar și prin fapte.                                                                                                                    www.activenews.ro/ 

 

 




