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În familie se află mare parte 
din răspunderea pentru starea 

duhovnicească a omului.

Educaţia copiilor începe 
din ceasul zămislirii lor

Educaţia copiilor începe din cea
sul zămislirii lor. Embrionul au
de şi simte în pântecele maicii 

lui. Da, aude şi vede cu ochii mamei. 
Percepe mişcările şi simţămintele ei, de
şi mintea lui încă nu sa dezvoltat. Se 
întunecă chipul mamei, se întunecă şi 
el. Se enervează mama, se enervează şi 
el. Tot ceea ce simte mama  tristeţe, 
durere, teamă, nelinişte  trăieşte şi el. 
Dacă mama nu doreşte embrionul, da
că nul iubeşte, el simte şi se răneşte 
sufleţelul lui, iar aceste răni îl însoţesc 
toată viaţa. La fel se întâmplă cu simţă
mintele sfinte ale mamei: când are bu
curie, pace, iubire pentru embrion, le 
transmite tainic şi acestuia, precum se 
întâmplă cu copiii născuţi.
De aceea trebuie ca mama să se roage 
mult în perioada sarcinii şi să iubească 
embrionul, să mângâie pântecele, să 
citească psalmi, să cânte tropare, să 
trăiască o viaţă sfântă. Acest lucru este 
aducător de folos şi pentru ea, dar este 
şi o jertfă de dragul embrionului, ca să 
devină copilul ei sfânt, să dobândească 
de la început trăsături sfinte. Aţi văzut 
ce lucru delicat este pentru o femeie 
să poarte în pântece un copil? Câtă 
răspundere şi câtă cinste!
O să vă spun ceva legat de alte fiinţe 
vii dar neraţionale, şi o să înţelegeţi 
puţin. În America au făcut următorul 
experiment: în două săli identice, cu 
aceleaşi temperaturi, acelaşi pământ 
şi aceeaşi umezeală, se plantează flori. 
Există însă, o deosebire: întruna din 
săli pun o muzică liniştită, odihnitoa
re. Rezultatul? Ce să vă spun! Flo
rile din această sală prezintă uriaşe 
diferenţe faţă de celelalte. Au altă 
putere de viaţă, culoarea lor este mai 
frumoasă, iar creşterea cu mult mai 
grabnică.

Despre educaţia copiilor*
Ceea ce-i mântuieşte şi-i 

înrâureşte spre bine pe copii este 
viaţa din casă a părinţilor

Ceea cei mântuieşte şii înrâureşte spre 
bine pe copii este viaţa din casă a părin
ţilor. Părinţii trebuie să se dăruiască iu
birii lui Dumnezeu. Lângă copii trebu
ie să devină sfinţi prin blândeţe, prin 
răbdare, prin iubire. Să pună în fiecare 
zi un nou început al bunei rânduieli, 

o nouă însufleţire, înflăcărare şi iubire 
pentru copii. Iar bucuria ce le va veni şi 
sfinţenia care îi va cerceta vor revărsa 
har asupra copiilor. De obicei, pentru 
purtarea rea a copiilor greşesc părinţii. 
Nui mântuiesc nici sfaturile, nici auto
ritatea, nici asprimea. Dacă părinţii 
nu se sfinţesc, dacă nu luptă, fac mari 
greşeli şi transmit răul pe care îl au în
lăuntrul lor. Dacă părinţii nu trăiesc o 
viaţă sfântă, dacă nu vorbesc cu iubire, 
diavolul îi chinuieşte pe părinţi prin îm
potrivirile copiilor. Iubirea, unirea într
un suflet, buna înţelegere dintre părinţi 
este tot ceea ce trebuie pentru copii. 
Mare pază şi ocrotire.

Purtările copiilor sunt legate nemijlocit 
de starea părinţilor. Când copiii sunt 
răniţi de faptul că părinţii se poartă 
rău unul cu altul, îşi pierd puterile şi 
pornirea de a lucra spre a spori. Se 
plămădesc rău, iar casa sufletului lor se 
primejduieşte să se prăbuşească clipă 
de clipă. Să vă dau şi un exemplu...
Întro zi, mau vizitat o mamă cu fiica 
ei. Era strâmtorată. Plângea în hohote. 
Se simţea foarte nenorocită.
 Ce ai? o întreb.
 Sunt deznădăjduită cu fata mea cea 
mare, care şia izgonit soţul de acasă şi 
nea spus multe minciuni.
 Ce minciuni? îi zic.
 La izgonit de mult timp de acasă pe 
soţul ei şi nu nea spus nimic. O între
bam la telefon: „Ce face Stelios?” „Bine, 
ne răspundea, tocmai sa dus săşi ia 
un ziar.” De fiecare dată găsea un motiv, 
aşa încât să nu bănuim nimic. Asta a 
ţinut doi ani. Nea ascuns căl izgonise. 
Am aflat chiar de la el, întâlnindul din 
întâmplare în urmă cu câteva zile.
Îi zic, deci:  Tu greşeşti. Tu şi bărbatul 
tău. Dar mai mult tu.
 Eu!? Eu, care iam iubit atât de mult pe 
copiii mei, care nu ieşeam din bucătărie, 
care nu aveam viaţă personală, care 
iam călăuzit către Dumnezeu şi către 
Biserică şi iam povăţuit spre bine!? 
Cum greşesc eu?
Am întrebato pe fată, care era de faţă:
 Tu ce zici?
 Da, mamă, are dreptate părintele, noi 
niciodată, dar niciodată, nam mâncat 
„pâine dulce” din pricina certurilor pe 
care leai avut o viaţă întreagă cu tata.
 Vezi că am dreptate? Voi greşiţi, voi îi 
răniţi pe copii. Ei nu greşesc, ci pătimesc 
de pe urma voastră. Se naşte în sufletul 
copiilor o anumită stare din pricina pă
rinţilor, stare care lasă urme înlăuntrul 
lor pentru întreaga viaţă. Purtarea lor 
în viaţă, legătura cu ceilalţi atârnă nemij
locit de trăirile pe care le poartă din a
nii copilăriei. Cresc, se formează, dar în 
adâncime nu se schimbă. Asta se vede şi 
în cele mai mici manifestări ale vieţii...
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În familie se află o mare parte a 
răspunderii pentru starea duhovniceas
că a omului. Pentru ca să scape copiii 
de felurite probleme lăuntrice, nu sunt 
deajuns sfaturile, constrângerile, lo
gica şi ameninţările. Mai degrabă înră
utăţesc lucrurile. Îndreptarea vine prin 
sfinţirea părinţilor. Deveniţi sfinţi şi nu 
veţi mai avea nici o problemă cu copiii 
voştri. Sfinţenia părinţilor îi scapă pe 
copii de probleme. Copiii vor creşte 
alături de oameni sfinţi, cu multă iubi
re, care nui înfricoşează, nici nu se 
mărginesc la dăscălire, ci se fac pildă 
de sfinţenie şi rugăciune. Părinţilor, ru
gaţivă în tăcere, cu mâinile ridicate că
tre Hristos, şi îmbrăţişaţii în taină pe 
copiii voştri. Şi, când fac neorânduieli, 
să luaţi ceva măsuri pedagogice, dar să 
nui forţaţi. În principal să vă rugaţi.
De multe ori, părinţii, şi mai ales ma
ma, îl rănesc pe copil pentru neorându
iala pe care a făcuto şi îl ceartă peste 
măsură. Atunci acesta se răneşte. Chiar 
dacă nul cerţi în afară, dar îl cerţi în
lăuntrul tău, şi te răzvrăteşti şi îl priveşti 
sălbatic, copilul îşi dă seama. Socoteşte 
că mama nul iubeşte. O întreabă:
 Mamă, mă iubeşti?
 Da, copilul meu.
Dar el nu este convins. Sa rănit. Mama 
îl iubeşte, apoi vrea săl mângâie, dar el 

nu primeşte mângâierea, o socoteşte 
făţărnicie, căci a fost rănit.

Ocrotirea peste măsură 
lasă copiii necopţi

Un alt lucru care îi vatămă pe copii 
este ocrotirea peste măsură, adică grija 
exagerată, frământarea şi neliniştea 
părinţilor. Ascultaţi o întâmplare.
O mamă mi se văita că pruncul ei de 
cinci ani nu o ascultă. Îi spuneam: „Tu 
greşeşti”, dar nu pricepea. Odată am 
mers cu această mamă, cu maşina ei, 
întro plimbare spre mare. Ajungând, 
copilul ia scăpat din mână şi a alergat 
către mare. Era acolo un val de nisip ca
re cobora abrupt în mare. Mama sa în
grozit, era gata să strige, să alerge, căci 
îl văzuse pe micuţ cu mâinile întinse, 
făcând echilibristică pe vârful movilei. 
Eu am liniştito, iam spus să se întoarcă 
cu spatele, iar eu mă uitam pieziş către 
copil. Acesta, văzând că nu o poate 
provoca pe mama lui, înfricoşândo şi 
făcândo să strige ca de obicei, încet
încet a coborât de pe movilă şi sa apro
piat de noi. Asta era! Atunci a primit şi 
mama lecţia unei educaţii corecte...
Nu sunt lucruri grele. Şi totuşi, multe 
mame nu izbutesc şi dau o educaţie 
foarte proastă copiilor lor. Mamele ca
re stau neîncetat pe capul copiilor şii 

Scrisoare Duhovnicească,  Feb. 20072

strâmtorează, adică îi ocrotesc peste 
măsură, au dat greş în lucrarea lor. În 
vreme ce ar trebui săl laşi pe copil sin
gur să se îngrijească de sporirea lui. A
tunci vei izbândi. Când stai tot timpul 
pe capul lor, copiii se împotrivesc. 
 Dobândesc moleşeală, fragilitate, şi de 
obicei nu reuşesc în viaţă. Este un fel 
de ocrotire peste măsură, care îi lasă pe 
copii necopţi.
Înainte cu câteva zile a venit o mamă 
deznădăjduită pentru nereuşitele în 
lanţ ale fiului ei la examenele de admi
tere la Universitate. Strălucit elev în 
şcoala generală, strălucit în gimnaziu, 
strălucit în liceu. Apoi, nereuşite, dezin
teres al copilului, împotriviri ciudate.
„Tu greşeşti, îi spun mamei, şi eşti şi cul
tivată! Ce să facă bietul copil? Împresu
rare, împresurare, împresurare toţi anii: 
«să fii primul, să nu ne faci de ruşine, 
să devii mare în societate...». Acum nu 
mai vrea nimic. Să pui capăt acestei îm
presurări şi ocrotiri peste măsură, şi o să 
vezi atunci că şi copilul are să se aşeze. 
Atunci va înainta, când îl vei lăsa liber.”

* Text preluat din cartea “Ne vorbeşte 
Părintele Porifirie”, Editura Bunavesti
re, Galaţi, 2003, pp. 323331

Viaţa Sfântului Ansgar din Hamburg, luminătorul Nordului*
Luna aceasta, pe 3 februarie, Biserica 
Ortodoxă prăznuieşte un mare sfânt ca
re a trăit în pământurile Apusului, Sfân
tul Ansgar din Hamburg, „apostolul şi 
luminătorul Nordului”. Vom încerca şi 
noi să prezentăm pe scurt viaţa aces
tui plăcut al lui Dumnezeu, folosindu
ne de frumoasa biografie scrisă de Sf. 
Rimbert, ucenic apropiat al lui Ansgar 
şi urmaş al său pe scaunul de episcop.
Născut în anul 801 d. Hr. în oraşul A
miens (în nordul Franţei de azi), Sfântul 
Ansgar sa dovedit încă de mic copil a fi 
un ales al lui Dumnezeu. Astfel, la vârsta 
de doar 5 ani, sa învrednicit de întâia sa 
vedenie, în care şia văzut mama  care 
murise cu puţin timp în urmă  în cer 
alături de cetele drepţilor. Atât de mult 
la atins la suflet această vedenie, încât 
a hotărât chiar atunci să lepede lumea 
şi să se închine lui Dumnezeu. De altfel, 
pentru smerenia lui, Ansgar avea să se 
învrednicească întreaga viaţă de astfel 
de descoperiri cereşti, prin ele Dum
nezeu povăţuindui neîncetat paşii şi 
întărindul în nenumăratele greutăţi şi 
necazuri pe care lea avut de îndurat.
După hotărârea de a se călugări, sfântul 
sa îndreptat spre mănăstirea Corbey, 

din apropiere de Amiens, unde se păs
tra o rânduială foarte aspră. La vârsta 
de numai 12 ani a fost tuns călugăr. A
poi, la scurt timp, a avut o altă vedenie 
care ia schimbat din nou viaţa: o lumi
nă cerească nespus de frumoasă i sa 
arătat, şi din ea a auzit un glas care la 
umplut de bucurie: „Dute şi te întoarce 
la Mine încununat cu mucenicia.“ „Ca 
urmare a acestei vedenii“, ne spune Sf. 
Rimbert, „slujitorul lui Dumnezeu a 
fost atât înfricoşat, cât şi mângâiat, şi 
în frica Domnului a început să trăiască 
cu mai multă atenţie, să se silească zi 
de zi spre fapte bune şi să nădăjduiască 
că, cu mila lui Dumnezeu  în orice fel 
ar alege Acesta , va fi învrednicit să pri
mească cununa muceniciei“.
Pe atunci imperiul francogerman era 
condus de împăratul Ludovic cel Pios 
care, după cucerirea Saxoniei de către 
tatăl său, a hotărât să întemeieze o 
mănăstire în Westfalia, pe malul râului 
Weser (în centrul Germaniei de astăzi), 
trimiţând acolo mai mulţi călugări de la 
Corbey (din cauza aceasta, mănăstirea 
a fost numită Noul Corbey). Printre 
cei trimişi se afla şi Ansgar, care pen
tru înţelepciunea şi învăţătura lui a 

fost numit, deşi avea doar 21 de ani, 
conducător al şcolii de copii ce fusese 
întemeiată în mănăstire.
Însă în timp ce sfântul se nevoia spre de
săvârşire, sa întâmplat ca regele Harald 
al Danemarcei să fie izgonit din ţara 
sa. Venind la Ludovic pentru ai cere 
ajutorul, Harald a primit, împreună cu 
toţi însoţitorii săi, botezul creştin. Apoi, 
înainte de a se întoarce în Danemarca, 
ia cerut împăratului Ludovic un pro
povăduitor vrednic, care săl ajute la 
încreştinarea ţării. Din rânduiala lui 
Dumnezeu, cel ales a fost Ansgar.
Când ceilalţi călugări au auzit că Ans
gar acceptase săl însoţească pe Harald 
în Danemarca, au început cu toţii săl 
mustre, descurajândul cu poveşti în
fricoşătoare despre cruzimea dane
zilor. Însă sfântul a rămas neclintit, 
căci o vedenie îl încredinţase că Însuşi 
Dumnezeu Îl trimitea la propovăduire. 
De aceea, după ce a primit de la 
Ludovic mai multe ajutoare pentru 
greaua misiune carei stătea înainte, 
în vara anului 826 a plecat împreună 
cu Harald spre Danemarca. Un singur 
călugăr, pe nume Autbert, primise săi 
fie însoţitor.
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Este momentul aici să ne oprim puţin 
asupra poporului la care sfântul mer
gea ca propovăduitor. Locuitori ai pe
ninsulei Iutlanda din nordul Europei, 
danezii erau cunoscuţi  împreună cu 
suedezii şi norvegienii  sub numele de 
vikingi: popor germanic păgân, de o 
 cruzime şi sălbăticie deosebită. Odată 
cu veacul al VIIIlea d. Hr., tot mai mulţi 
dintre aceşti vikingi începuseră săşi 
părăsească pământurile de naştere, răs
pândinduse în întreg nordul Europei 
şi chiar mai departe. Deşi unii dintre ei 
cutreierau mările cu scopul de a face 
comerţ, cei mai mulţi erau însă mânaţi 
de setea de pradă. Astfel, din corăbiile 
lor iuţi şi uşoare, vikingii, sau „lupii mă
rii”, cum li se mai spunea, atacau cu sălbă
ticie coastele nordului Europei, trecând 
prin ascuţişul sabiei mulţime de popor 
şi pustiind totul în cale. Ţintele lor erau 
mai ales mănăstirile lipsite de apărare 
de pe coastele continentului european, 
în care puteau găsi bogăţii şi odoare 
strânse de veacuri. Rând pe rând, toate 
marile mănăstiri ale nordului au căzut 
pradă furiei păgânilor, şi împreună cu 
ele, mii şi mii de călugări au primit cu
nuna muceniciei. Însă ca întotdeauna în 
istoria Bisericii, jertfa atâtor mucenici 
nu a rămas fără roade, şi poate anume 
pentru rugăciunile lor Dumnezeu a 
rânduit, prin Sf. Ansgar, întoarcerea la 
Hristos a aprigului popor viking.
Oricum, după o călătorie plină de 
greutăţi, omul lui Dumnezeu a ajuns 
în pământurile daneze. Deşi era încă 
tânăr şi neexperimentat, a început să 
vestească cu râvnă cuvântul lui Dum
nezeu şi în scurt timp a izbutit să înte
meieze o şcoală, în care a adus 12 băieţi 
danezi pe carei răscumpărase din ro
bie. Aceştia urmau să fie pregătiţi pen
tru munca de propovăduire. 
La doar doi ani după sosirea sa în Dane
marca, sfântul a fost trimis de către îm
păratul Ludovic în Suedia, de unde nişte 
soli veniseră spunând că mulţi suedezi 
doresc cuvântul mântuirii. Aflând de 
aceasta, Ansgar sa umplut de bucurie 
şi a început să se pregătească de drum, 
nu înainte însă de a lăsa în locul lui, în 
Danemarca, un preot numit Gislemar, 
care săi ducă mai departe munca.
Apoi, în anul 829, împreună cu un 
călugăr pe nume Witmar a pornit spre 
Suedia. Din nou călătoria avea să se 
dovedească plină de primejdii, corabia 
în care se aflau fiind atacată de piraţi. 
Călugării abia au scăpat cu viaţă, şi 
toate lucrurile pe care le aduseseră cu 
ei leau fost furate. Fără a se lăsa însă 
cu nimic abătut de această grea încer
care, sfântul şia continuat cu bărbăţie 

drumul, ajungând până la urmă la 
curtea regelui suedez Bjorn, în Birka 
(în apropiere de Stockholm).
A propovăduit acolo cu mare succes, 
botezând mulţime de oameni şi zidind 
mai multe biserici. Între cei botezaţi se 
afla şi un nobil pe nume Herigar, care 
era sfetnic apropiat al regelui, şi care 
avea să se dovedească un mare sprijin 
pentru omul lui Dumnezeu. 
După doi ani petrecuţi în Suedia, Ans
gar a fost din nou chemat la curtea lui 
Ludovic. Văzând cât de mult se slăvea 
Dumnezeu prin tânărul propovăduitor, 
împăratul hotărâse să întemeieze o 
episcopie pentru noile ţinuturi veni
te la credinţă, al cărei scaun să se afle 
pe teritoriu francogerman. De aceea 
a întrunit un sinod, la care Ansgar a 
fost numit arhiepiscop de Hamburg, 
oraş aflat pe malul râului Elba. Sfântul 
a primit sub ascultare nu doar oraşul 
şi pământurile aflate la nord de Elba 
 locuite de germani şi slavi , ci şi toţi 
creştinii din Danemarca, Suedia şi Nor
vegia. După alegerea sa, Ansgar sa în
dreptat spre Roma, pentru a primi bine
cuvântarea Patriarhului Apusului, papa 
Grigorie al IVlea. Papa ia dat pallium
ul arhiepiscopal şi, pentru ai uşura 
munca, a hotărât ca Ansgar să împartă 
sarcinile cu arhiepiscopul Ebbo din 
Reims. Acesta avea să se dovedească 
un mare sprijin în lucrarea sfântului. 
Mai mult, patriarhul ia dat lui Ansgar 
şi un episcop ajutător, pe nume Gaut
bert, nepot al lui Ebbo, care urma să se 
îngrijească de creştinii din Suedia.
Iar pentru că noua eparhie era săracă şi 
aflată între păgâni, împăratul Ludovic 
ia dăruit sfântului o mănăstire numită 
Turholt (în Belgia de astăzi), din ale 
cărei venituri să poată întreţine lucra
rea de propovăduire.
Apoi, după hirotonia sa, Ansgar a în
ceput cu şi mai multă râvnă să se în
grijească pentru mântuirea celor la care 
fusese trimis propovăduitor, ne voindu
se să se arate un păstor desăvârşit. Deşi 
era episcop cu griji nenumărate du
cea o viaţă de aspră înfrânare. Astfel, 
biograful său ne spune că, atunci când 
era tânăr şi sănătatea îi îngăduia, sfân
tul nu mânca decât pâine şi apă. Doar 
la bătrâneţe a mai dezlegat această 
nevoinţă. Apoi, urmând Sf. Martin din 
Tours, ocrotitorul său, Ansgar purta 
întotdeauna o haină aspră din păr de 
capră direct pe piele. Pentru că iubea 
însingurarea îşi zidise o chilie retrasă, şi 
de câte ori treburile îi îngăduiau petre
cea acolo în post şi rugăciune.
Străbătea neîncetat întinsai eparhie, 
propovăduind peste tot cu râvnă cuvân

tul mântuirii. Avea un dar deosebit de a 
vorbi, încât episcopul Rimbert ne spune 
că prin cuvântările lui, sfântul „însufla 
frică celor puternici şi bogaţi, şi încă mai 
mult celor împietriţi şi neruşinaţi, şi în 
vreme ce poporul de rând îl îmbrăţişa ca 
pe un frate, cei săraci îl cinsteau cu cea 
mai mare dragoste ca pe un părinte.” 
Însă deşi cuvintele episcopului aveau pu
tere mare, lucrul carei atrăgea cel mai 
mult pe oameni era dragostea lui ne 

ţărmurită pe care o arăta tuturor, şi mai 
ales săracilor. Anume prin această dra
goste a putut Ansgar să cucerească atât 
de mulţi păgâni pentru credinţa în Hris
tos. “Cine poate spune cât de mare era 
dărnicia lui în milostenie”, ne spune via
ţa sfântului, “căci vroia ca toată averea sa 
să slujească, cu voia Domnului, nevoilor 
celor suferinzi. Oricând ştia că cineva se 
afla în nevoie se îngrijea să ajute cât de 
mult îi stătea în putere, şi nu doar în e
parhia lui, ci şi în ţinuturi îndepărtate.” 
În fiecare lună, dădea a zecea parte din 
ce câştiga săracilor. Pe lângă aceasta, la 
fiecare cinci ani mai dădea încă o dată 
zeciuială din întreaga sa avere. Un sfert 
din veniturile mănăstirilor era închinat 
milosteniei. La Bremen a întemeiat o 
casă pentru îngrijirea celor săraci. În 
timpul Postului Mare, aduna zilnic aici 
oameni cărora le dădea mâncare. Ans
gar însuşi le spăla, împreună cu ceilalţi 
călugări, picioarele. Apoi, în timpul 
multelor sale vizite prin eparhie, nu se 
aşeza niciodată să mănânce până ce nu 
erau aduşi la masă câţiva săraci. 
Pe lângă toate acestea, sfântul sa ne
voit din greu pentru a stârpi robia 
din eparhia sa. Cu marea lui dragoste 
Ansgar cutreiera ţara, răscumpărând 
de oriunde putea pe cei ce zăceau în 
robie. Dintre copiii robi răscumpăraţi, 
unii erau trimişi în mănăstirile france, 
de unde mai târziu se întorceau pentru 
a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. 
Apoi, Ansgar primise din plin şi darul 
facerii de minuni, şi în viaţa lui citim: 
„Este cu neputinţă de numărat cei care 
au fost vindecaţi prin rugăciunile şi 
prin ungerea lui (la Sfântul Maslu).”
Şi cu toate aceste daruri cu care îl covâr
şise Dumnezeu, sfântul se considera pe 
sine cu totul nevrednic şi păcătos. La 
atâta smerenie ajunsese, încât când 
odată cineva ia arătat câte minuni se 
fac prin mâinile lui, el a răspuns: „Dacă 
aş fi găsit vrednic de un asemenea dar 
de la Dumnezeul meu, Iaş cere să facă 
cu mine această singură minune, ca 
prin harul Lui să mă facă un om bun.”
[va urma]

* Ierodiacon Grigorie Benea



DIN  AGENDA
Părintelui MitroPolit SerafiM

1 ian. – slujeşte  Sf. Liturghie şi predică 
la Nürnberg.
2 ian. – slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Nürnberg.
5 ian. – participă la Bonn la aniversarea 
a 60 de ani a episcopului vechi catolic 
Joachim Vobbe, mare prieten al Biseri
cii Ortodoxe Române. Transmite me
sajului P.F. Părinte Teoctist.
6 ian., Botezul Domnului – slujeşte Sf. 
Liturghie şi predică la Köln (Paroh P.C. 
Pr. Lazăr Mitu) cu participare foarte 
mare. Sfinţeşte apa.
7 ian., Sf. Ioan Botezătorul – slujeşte 
Sf. Liturghie şi predică la Aachen (Paroh 
P.C. Pr. Alexandru Pop). Sfinţeşte apa.
12 ian. – împreună cu Î.P.S. Teodosie 
al Tomisului face o vizită episcopului 
evanghelic al Bavariei Dr. Johannes.
13 ian. – participă la primirea 
tradiţională de început de an la primăria 
oraşului BadWindsheim,
14 ian. – slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Hannover (Paroh P.C. Pr. Drd. Alin 
Florea). După masă se întâlneşte la 
Hamburg cu un grup mare de români 
doritori de a întemeia aici o parohie.
21 ian. – slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Mannheim (Paroh P.C. Pr. Ioan Popes
cu). Face o vizită la clinica din Heidel
berg Pr. Ciprian Gaspar (Cisnădioara, 
Sibiu)
26 ian. – acordă un interviu postului de 
radio Bavaria

28 ian.  slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Würzburg, cu prilejul plecării prin 
transfer la Bucureşti a P.C. Pr. Dr. Costel 
Hăbelea. Seara, acordă un lung interviu 
postului de radio România actualităţi.
30 ian., Sfinţii Trei Ierarhi – slujeşte 
Sf. Liturghie şi predică la Nürnberg.

DIN  AGENDA
Părintelui ePiScoP Sofian

1 ian. slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Capela Sf. Siluan. Îl primeşte pe P.C. 
Diacon Eugen Filipescu.
6 ian., Botezul Domnului - slujeşte 
Sf. Liturghie şi predică la Capela Sf. Si
luan. Apoi sfinţeşte Aghiazma Mare.
7 ian.  slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Capela Sf. Siluan. 
12 ian.   împreună cu Î.P.S. Serafim şi 
Î.P.S. Teodosie al Tomisului este primit 
de Episcop Dr. Johannes Friedrich, la 
sediul acestuia din München. Seara, 
conduce ora de religie cu copiii.
13 ian.  după Vecernie participă la Ca
pela Sf. Siluan la o conferinţă susţinută 
de Dl. Klaus Kenneth, pedagog din 
Elveţia.
14 ian.  slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Darmstadt.
16 ian.  împreună cu ÎPS Serafim şi 
Dl. Valentin Rumpel are o întâlnire, 
la Decanatul Bisericii Evanghelice din 
München, cu Dna Barbara Kittelber
ger şi Dl Ulrich Zenker, pentru a discu
ta asupra unor posibilităţi de obţinere 
a unei locaţii pentru biserică şi pentru 
Centrul bisericesc din München.
17 ian.   îl primeşte la Sediul episcopal 
pe P.C. Pr. Drd. Adrian Vasilache.
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19 ian.  la invitaţia Cardinalului Fried
rich Wetter, participă la recepţia oferită 
de Biserica Catolică din München cu 
ocazia începerii noului an, în Kardinal
WendelHaus din München. 
21 ian.  slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Landshut; paroh P.C. Pr. Drd. Adrian 
Vasilache. În continuare participă la 
agapa oferită cu acest prilej.
26 ian.  seara, înainte de Sf. Maslu, 
conduce ora de religie pentru copii.
27 ian.  îl primeşte la Centrul biseri
cesc din München pe Î.P.S. Laurenţiu, 
Mitropolitul Ardealului, însoţit de P.C. 
Pr. Gheorghe Precup din Elveţia.
28 ian.  slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Ingolstadt; paroh P.C. Pr. Drd. Adri
an Vasilache. În continuare participă la 
agapa oferită cu acest prilej.
30 ian.  slujeşte Sf. Liturghie şi predică 
la Capela Sf. Siluan.

Uşile pocăinţei deschide-le mie,
Dătătorule de viaţă!

Cuvântul grecesc pentru pocăinţă 
este „metanoia”. În sens literal acesta 
înseamnă schimbarea minţii, a modu
lui de a cugeta. Cu alte cuvinte, pocă
inţa este schimbarea atitudinii, a mo
dului de a gândi, schimbarea omului 
lăuntric. Pocăinţa este revizuirea păre
rilor omului, este schimbarea vieţii lui.
Cum poate să aibă ea loc? La fel cum 
se întâmplă atunci când un om ajunge 
întro cameră întunecată, care deodată 
este luminată de razele soarelui: cât 
timp a privit camera în întuneric, i se 
părea întrun anume fel: multe din cele 
aflate acolo nu le vedea, şi nici nu presu
punea că se află acolo. Multe lucruri şi 
le închipuia cu totul altfel de cum erau 
de fapt. Trebuia să se mişte cu grijă, în
trucât nu ştia unde se află obstacolele. 

Dar iată, camera se luminează, el vede 
totul limpede şi se mişcă liber.
Acelaşi lucru se petrece şi în viaţa 
duhovnicească. Când suntem cufun
daţi în păcate iar mintea noastră este 
ocupată numai de grijile lumeşti, nu 
luăm aminte la starea sufletului nostru. 
Suntem nepăsători la starea noastră lă
untrică şi mergem neîncetat pe o cale 
greşită, fără să ne dăm seama de asta. 
Dar iată, o rază a luminii dumneze
ieşti pătrunde în sufletul nostru. Câtă 
murdărie vom vedea atunci în noi în
şine! Cât neadevăr, câtă minciună! Cât 
de dezgustătoare ne vor apărea atunci 
multe gesturi ale noastre, pe care ni le 
închipuisem că sunt strălucite! Vom 
înţelege limpede că mergem pe căi gre
şite. Şi vom înţelege clar carei calea 
cea bună.
Dacă vom conştientiza nimicnicia 
duhovnicească, păcătoşenia noastră, 

şi vom dori din tot sufletul să ne 
îndreptăm, suntem aproape de mântu
ire. Din adâncul sufletului vom striga 
către Domnul: „Miluieşte-mă, Dum-
nezeule, miluieşte-mă după mila Ta!”, 
„Iartă-mă şi mă mântuieşte!”, „Dă-mi 
să-mi văd greşelile mele şi să nu osân-
desc pe fratele meu!”.
O dată cu apropierea Marelui Post, să 
ne grăbim să ne iertăm unul altuia toate 
supărările şi mâhnirile. Fie ca întotdea
una să auzim cuvintele Evangheliei din 
Duminica Iertării: „Că de veţi ierta oa-
menilor greşealele lor, ierta-va şi vouă 
Tatăl vostru Cel Ceresc; iar de nu veţi 
ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl 
vostru nu vă va ierta greşealele voastre” 
(Matei 6, 14).

* Sf. Ioan Maximovici, „Predici şi 
îndrumări duhovniceşti”, Ed. Sophia, 
Bucureşti, 2007

Cuvânt despre pocăinţă*

Vă rugăm să vă reînnoiţi abonamen
tul la „Scrisoarea duhovnicească.”

Cu mulţumiri, Redacţia


