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Hristos n-a la sat mult imile sa  intre î n 
casa mai marelui sinagogii, ci numai pe 
ucenici s i nici pe aces tia pe tot i, 
î nva t a ndu-ne, cu orice prilej, sa  fugim 
de laudele oamenilor. Va za nd, as adar, 
Hristos [...] mult imile, i-a scos pe tot i 
afara  s i a fa cut minunea î n fat a 
pa rint ilor copilei; nu i-a ba gat alt suflet 
î n trup, ci a adus î napoi pe cel care 
ies ise, ca s i cum ar fi sculat-o din somn. 
A luat-o de ma na , ca sa  î ncredint eze pe 
cei de fat a  ca  a î nviat, iar prin vederea 
copilei î nviate sa  deschida  mai dinainte 
drum credint ei î n î nviere. Tata l fetei 
spusese: „Pune ma na!”. Domnul face 
ceva mai mult: n-a pus ma na pe ea, ci, 
apuca ndu-o de ma na , o î nvie, ara ta nd ca  
pe El toate sunt gata sa -L asculte. Ş i nu o 
î nvie numai, ci s i porunces te sa  i se dea 

de ma ncare, ca sa  nu para  o na lucire 
î nvierea fetei. Nu-i da  El sa  ma na nce, ci 
porunces te celorlalt i. As a precum a spus 
s i la î nvierea lui Laza r: „Dezlegat i-l s i 
la sat i-l sa  mearga ”, iar dupa  aceea a stat 
la masa  cu el. Totdeauna are Domnul 
obiceiul sa  faca  s i una s i alta, pentru a 
da, cu toata  precizia, s i dovada mort ii s i 
dovada î nvierii.  
Tu nu te uita numai la î nviere, ci s i la 
aceea ca  Hristos a poruncit sa  nu spuna  
nima nui nimica, î nva t a ndu-te din toate 
acestea mai ales aceea sa  nu fii ma ndru 
s i sa  nu umbli dupa  slava des arta . Afla  
apoi s i faptul ca  Domnul i-a scos afara  
din casa  pe cei ce boceau s i i-a declarat 
nevrednici de o vedere ca aceasta. [...] 
Nimeni, dar sa  nu boceasca , nici sa  
pla nga , nici sa  huleasca  aceasta  fapta  
mare a lui Hristos! Ca  a biruit moartea! 
Pentru ce jeles ti de prisos? Moartea a 
ajuns somn! Pentru ce te vaiet i s i 
pla ngi? Ar fi de ra s chiar daca  pa ga nii ar 
face-o! Dar ca nd credinciosul se 
schimonoses te as a, ce apa rare mai 
poate avea? Ce iertare vor avea aceia 
care se prostesc as a, ca nd de ata ta 
vreme avem dovada clara  a î nvierii? Tu, 
î nsa , ca s i cum t i-ai da toata  silint a sa -t i 
ma res ti pa catul, ne aduci la 
î nmorma ntare bocitoare pa ga ne, ca sa  
aprinzi jalea s i sa  at a t i focul! Nu-l auzi 
pe Pavel spuna nd: „Ce unire are Hristos 
cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul 
cu necredinciosul?” (II Cor. 6,15). 
Pa ga nii, care nu s tiu nimic de î nviere, 
ga sesc totus i cuvinte de ma nga iere, 
spuna nd: „Suferă cu curaj! Nu se mai 
poate îndrepta ce s-a făcut şi nici nu 
reuşeşti ceva cu lacrimile!”. Dar tu, care 
auzi cuvinte mai pline de filozofie s i mai 
folositoare deca t acestea, tu nu te 
rus inezi ca nd te poces ti mai ra u deca t 
pa ga nii? [...] Dumnezeu numes te 
moartea o binefacere s i tu te boces ti? 
Ce-ai putea face mai mult daca  ai fi 



 

dus manul s i vra jmas ul celui mort? Daca  
trebuie sa  pla nga  cineva, apoi diavolul 
trebuie sa  pla nga ! Acela sa  boceasca , 
acela sa  se bata  cu pumnii î n piept, ca  
noi mergem spre buna ta t i mai mari. 
Va ica reala aceasta este vrednica  de 
ra utatea lui, s i nu de tine, care ai sa  fii 
î ncununat s i ai sa  te odihnes ti. Moartea 
e un port linis tit. Uita -te de ca te ra uta t i 
e plina  viat a aceasta! [...] 
Şuportarea î n linis te a nenorocirilor 
este o fapta  cu mult mai mare deca t 
pomenile s i toate celelalte. Ga ndes te-te 
apoi ca  s i Fiul lui Dumnezeu a murit; El 
pentru tine, pe ca nd tu, pentru tine 
î nsut i. A spus s i Domnul: „De este cu 
putinţă să treacă de la Mine paharul” 
(Matei 26, 39). Ş i Ş-a î ntristat s i Ş-a 
chinuit, dar n-a fugit de moarte, ci a 
suferit-o cu mult curaj. Nici n-a suferit o 
moarte obis nuita , ci una plina  de rus ine; 
iar î nainte de moarte, bice; s i î nainte de 
bice: ocara , batjocura , defa imare, 
î nva t a ndu-te sa  suferi totul cu curaj. 
Domnul a murit s i trupul I-a fost 
î nmorma ntat; dar l-a luat iara s i î napoi 
cu mai mare slava , da ndu-t i prin asta, 
bune na dejdi. Daca  pentru tine î nvierea 
nu este basm, nu boci! Daca  crezi î n 
î nviere, nu la crima! [...]         
Pentru ca  avea s i El sa  moara , Domnul, 
prin moartea s i î nvierea altora, î i 
prega tes te mai dinainte pe ucenicii Şa i 
sa  aiba  curaj s i sa  suporte cu us urint a  
moartea; pentru ca  venind El pe 
pa ma nt, moartea este somn. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Întrebare: Iubite părinte, care este calea 
corectă pentru a-i obişnui pe copiii noştri 
să meargă la slujbele Bisericii, aşa încât 
crescând, să nu ne condamne că i-am 
obligat să meargă? 
Stareţul Efrem: Pe copii sa  î i luat i cu 
voi la biserica , dar nu la toate slujbele. 
Daca  slujba t ine cinci ore, copilul va 
pleca alerga nd din biserica . Copiii nu 
pot sa  stea prea mult î n picioare. 
Constra ngerea s i obligarea î n aceasta  
chestiune nu funct ioneaza . Ca atare, se 
spune ca  virtutea cea mai î nalta  este cea 
a discerna ma ntului. Binele, se spune î n 
popor, nu este bine, daca  nu se face 
bine. 
 
Întrebare: Cum va trebui să ne creştem 
copiii: să îi pedepsim cu bătaie sau nu? 
Sau doar cu binele şi fără nici o silire? 
Stareţul Efrem: Va trebui sa  fit i 
î nga duitori cu copiii vos tri. 
Constra ngerea, severitatea exagerata  
niciodata  nu au dat rezultate. Ş i s tit i ce 
ajuta ? Viat a pilduitoare. Ş i mai presus 
de toate ruga ciunea. Nu le spunet i 
copiilor multe despre Dumnezeu, ci sa  
vorbit i mult cu Dumnezeu despre copiii 
vos tri. 
 



 

Întrebare: Cum poate o femeie să îşi 
crească copiii în credinţa ortodoxă, dacă 
soţul ei este necredincios şi împotriva 
ortodoxiei? 
Stareţul Efrem: I n ascuns. Şa  î i î nva t at i 
î n ascuns fat a  de tata l lor, as a î nca t el sa  
nu î nt eleaga  ce se î nta mpla . Iar asta, ca 
sa  nu se creeze conflicte î n familie. 
 
Întrebare: Părinte, ce să facă cineva 
când copiii lui trec într-o sectă? 
Stareţul Efrem: Daca  se î nta mpla  as a 
ceva, trebuie sa  ne ruga m. La fel e s i cu 
Martorii lui Iehova, nis te oameni fa ra  de 
minte. Rugat i-va ! Este una dintre cele 
mai provocatoare s i grele î ncerca ri, 
atunci ca nd acest lucru se î nta mpla  
copiilor nos tri s i sunt prins i î n plasele 
unei secte. 
 
Întrebare: Părinte, de ce copiii de azi 
sunt aşa de răzvrătiţi şi se îndepărtează 
de părinţii lor? 
Stareţul Efrem: Din pa cate, din pricina 
pa catelor celor multe ale lumii, firea 
omeneasca  î n general a sla bit foarte 
mult. Pa rint ii, nici ei, nu sunt totdeauna 
corect i. La ra ndul lor, din pricina 
pa catelor celor multe, nu au pace 
la untrica . Ş i nasc copii care nici ei nu au 
pace. Le-as  sfa tui pe mame ca î n fiecare 
dimineat a  sa  le dea copiilor, s i celor 
mari, s i celor mici, ca te o lingurit a  de 
aghiazma . Lucrul acesta ajuta  cu 
adeva rat. 
 
Întrebare: Pentru o mamă necăsătorită, 
care este modul corect de a-şi creşte fără 
tată copilul? Ce este cel mai important? 
Stareţul Efrem: Cred ca  va trebui sa  î i 
dea dragoste copilului. Dragostea le 
acopera  pe toate. Ş i, de asemenea, este 
necesar ca mama sa  se roage mult 
pentru copil, pentru ca  harul lui 
Dumnezeu pe toate le va plini. 
 

Întrebare: Spuneţi-ne, Părinte, cum 
trebuie să Îl roage pe Dumnezeu un 
tânăr care doreşte să îşi desăvârşească 
talentele şi capacităţile, dar are greutăţi 
financiare? 
Stareţul Efrem: Dumnezeu va ajuta pe 
om sa  î s i  desa va rs easca  talentele s i î n 
lipsa posibilita t ilor materiale. Uneori, s i 
eu stau s i ma  ga ndesc la urma torul 
lucru: unul cura t a  drumurile s i este 
fericit, altul este ta mplar s i este, de 
asemenea, mult umit. Un al treilea este 
instalator, al patrulea – om de afaceri, al 
cincilea este pres edinte, ca ta  vreme un 
altul este guvernator. Cred ca  este o 
taina  mare felul cum Dumnezeu î i 
î mpra s tie pe oameni î n diferite locuri s i 
le î mparte locurile î n pace. 
 
Întrebare: Spuneţi-ne, în Grecia, 
Ortodoxia este religia oficială a statului? 
Şi în ce se vede acest lucru? 
Stareţul Efrem: Da, este religia noastra  
oficiala . 98% din populat ie sunt cres tini 
ortodocs i. 
 
Întrebare: Părinte, cum se explică 
dificultăţile economiei elene şi situaţia în 
care se află acum ţara voastră? 
Stareţul Efrem: Cauza crizei este faptul 
ca  noi, grecii, din pa cate, am fost 
nepa sa tori fat a  de tezaurul pe care î l 
avem – fat a  de Ortodoxie. Ş i grecii, din 
pa cate, au fost, de asemenea, influent at i 
de duhul Europei. Oamenii s-au 
î ndepa rtat de Tradit ia Ortodoxa . I nsa  s i 
aceasta  î ncercare este dupa  voia lui 
Dumnezeu. Anul acesta, unii oameni au 
fa cut î mprumuturi ca sa  mearga  î n 
vacant a . Eu nu am mers niciodata  î n 
vacant a . Ş i ce am pierdut? Nu cred ca  
am pierdut ceva. 
 
Întrebare: Care este poziţia Sfinţiei-
Voastre faţă de Ecumenism? Care este 



 

părerea voastră faţă de actul de 
identitate electronic unic? 
Stareţul Efrem: Ecumenismul este un 
curent care dores te ca toate as a-
numitele religii cres tine sa  tinda  ca tre 
acelas i lucru. Nu suntem î mpotriva 
dialogului, î n linii generale, dar aceste 
dialoguri trebuie sa  aiba  loc pe o baza  
corecta . Trebuie sa  s tim î nainte de a 
merge la asemenea î nta lniri ca  noi, ca 
ortodocs i, apart inem Bisericii celei Una, 
Şfa nta , Şoborniceasca  s i Apostoleasca . 
Ca t prives te actul de identitate 
electronic noi suntem î mpotriva 
folosirii lui, s i nu este nevoie sa  
argumenta m teologic acest lucru – daca  
va fi sau nu pecetea lui Antihrist, care se 
va pune pe ma na  sau pe frunte –, ci 
pentru faptul ca  î njoses te personalitatea 
umana . De pilda , guvernul care a fost 
acum ales î n Anglia, î n campania 
electorala  a declarat ca  nu vor accepta 
cardul ceta t eanului. Desigur, ei nu o fac 
din motive religioase, pentru ca  nu au 
asemenea interese. Ci, pentru ca  e vorba 
de î nca lcarea directa  a liberta t ii 
individului. Cred ca  aceste pas apoarte 
care exista  azi, le putet i lua fa ra  
probleme. Nu sta rnit i ispita  din nimic, 
cum se spune. 
 
Întrebare: Ce părere aveţi despre 
globalizare? 
Stareţul Efrem: Daca  ne referim la 
procedurile de unificare a tuturor 
t a rilor s i culturilor î ntr-una, pur s i 
simplu nu va izbuti. Noi, cres tini 
ortodocs i fiind, nu primim as a ceva, e 
firesc. Noi nu dorim oameni globalizat i, 
ci oameni globali, adica  oameni 
ecumenici, ai î ntregii lumi. Ş i oamenii 
ecumenici sunt Şfint ii, care cu 
ruga ciunile lor î mbra t is eaza  î ntreaga 
lume. 
 

Întrebare: În ţara noastră, în scurt timp 
vor avea loc alegeri prezidenţiale. Care 
este atitudinea unui ortodox faţă de 
alegeri, de vreme ce nu există încredere 
în nimeni? Este corect să te separi? 
Stareţul Efrem: Va trebui sa  va  
ca la uzit i dupa  urma torul slogan î n ce î i 
prives te pe politicieni: „(aleget i) ra ul cel 
mai mic”. Nu as teptat i  situat ii ideale. Ca 
t ara , suntet i î ntr-o situat ie cu mult mai 
buna  deca t noi î n Grecia. Acolo, oamenii 
arunca  î n minis tri, î n prim-minis tri s i 
pres edint i cu oua , iaurturi s i altele. Aici, 
cel put in, nu at i ajuns î nca  pa na  î ntr-
acolo. Nu s tiu cum va fi î n viitor. 
 
Întrebare: Credeţi în renaşterea 
monarhiei în Rusia? 
Stareţul Efrem: Nu cred ca  este posibil 
sa  se restaureze monarhia î n Rusia. 
Toate acestea, probabil, apart in 
trecutului. 
 
Întrebare: Dumnezeu să vă 
binecuvânteze, Părinte Efrem, şi pe toţi 
monahii mănăstirii voastre pentru 
marele dar pe care l-aţi făcut Rusiei. 
Acum, vreau să vă întreb dacă Rusia va 
continua să mai existe. 
Stareţul Efrem: Va za nd cozile urias e 
pentru î nchinarea la Cinstitul Bra u al 
I mpa ra tesei Cerurilor, cu lacrimi î n ochi 
cred ca  Rusia va continua sa  existe. 
Dumnezeu sa  va  ajute s i sa  va  
ma ntuiasca ! 
 
Nu va  nelinis tit i, Rusia nu se va pra bus i. 
Dimpotriva , se va î nta ri s i va juca un rol 
principal î n salvarea Ortodoxiei î n lume. 
 
 
 

 
 



 

 

 
O uneltire de bază, pe care demonii o 
folosesc mereu atunci când ne văd că 
începem vreo lucrare duhovnicească, 
este următoarea: sapă cu viclenie în 
faţa noastră trei gropi, în care se 
străduieşte să ne arunce pe rând. La 
început, încearcă să ne împiedice să 
începem lucrarea (prima groapă). 
După aceea, dacă nu izbutesc acest 
lucru, se străduiesc să ne facă să n-o 
făptuim după voia lui Dumnezeu (a 
doua groapă). În fine, dacă şi în 
aceasta eşuează, se apropie de noi în 
tăcere şi ne laudă, că în toate lucrăm 
întocmai după voia lui Dumnezeu. Şi 
asta o fac pentru a ne arunca în 
mândrie (a treia groapă).  

 
• 
 

Multe, de asemenea, sunt urzite pentru 
a za da rnici s i î n alte feluri lupta noastra   
duhovniceasca . Exista , de pilda , 
î mprejura ri î n care, daca  nu izbutesc sa  

ne faca  sa  pa ca tuim, ne î mping sa -i 
osa ndim pe cei care au pa ca tuit, î nca t 
prin osa ndirea noastra  sa  pa nga reasca  
î mpotrivirea pe care am avut-o î n fat a 
pa catului.  

• 
Alteori, iara s i, ca nd ni se î nta mpla  
necazuri s i ispite, ne î ndeamna  sa  
rostim sau sa  fa ptuim lucruri fa ra  rost. 
Daca  es ueaza  î n aceasta, se apropie î n 
ta cere s i ne î ndeamna  sa -I aducem lui 
Dumnezeu mult umiri pline de ma ndrie.  

• 
De multa  luare-aminte e nevoie s i î n 
urma toarea lui uneltire: î nainte de a 
ca dea î n pa cat, ne s optes te ca  
Dumnezeu este iubitor de oameni s i ca  
sigur ne va ierta. Dupa  sa va rs irea 
pa catului î nsa , ni-L prezinta  pe 
Dumnezeu ca judeca tor drept, aspru s i 
sever. Fit i atent i la viclenia lor: la 
î nceput lucreaza  as a, ca sa  ne î mpinga  la 
pa cat. Dupa  aceea lucreaza  altminteri, 
ca sa  ne arunce î n dezna dejde. 

• 
I n alte î mprejura ri, ca nd izbutesc sa  ne 
arunce î n unele pa cate, se lupta  sa  ne 
convinga  sa  nu le ma rturisim 
duhovnicului. Aceasta este marea lor 
izba nda , ca ci nimic altceva nu-i 
î nta res te ata t de mult pe demoni, deca t 
atunci ca nd ascundem pa catele î n inima 
noastra . Daca , cu toate acestea, noi 
mergem la spovedanie, ne face sa  le 
ma rturisim fie ca s i cum le-ar fi sa va rs it 
altcineva, fie da nd vina pe alt ii.    

• 
O uneltire foarte primejdioasa  este s i 
sta rnirea ra zboiului mint ii. Pentru o 
anumita  vreme, demonii se ascund s i nu 
ne ra zboiesc, î nca t sa  fim nepa sa tori s i 
sa  ca dem î n nesa rguint a . Astfel, 
cons tiint a noastra  devine din ce î n ce 
mai elastica , pa na  ce ajungem sa  
socotim marile patimi ca pe ceva 
neî nsemnat. Ajungem, adica , pe o 



 

treapta  î nalta  de nesimt ire, care este o 
boala  duhovniceasca  de nevindecat.  

• 
Alteori demonii se ascund, pentru a ne 
ataca pe neas teptate s i pentru a ne 
surprinde. As a cum, de pilda , exista  
ma nca ruri care, dupa  ce le ma na nca  
cineva, î s i manifesta  efectele lor î n ziua 
urma toare sau chiar dupa  vreme 
î ndelungata , la fel se î nta mpla , de multe 
ori, s i cu pricinile care murda resc 
sufletul. Ma na nca , de exemplu, cineva 
pe sa turate s i nu simte ra zboaie. Face 
tova ra s ie cu femei, s i î n ceasul acela nu 
are nici un cuget viclean. Astfel prinde 
curaj s i î s i relaxeaza  luarea-aminte, 
î nca t este atacat pe neas teptate de 
demoni s i pa t es te mare nenorocire.  

• 
O alta  uneltire a lor este nu numai sa  se 
ascunda , dar sa  ne fa ureasca  s i sta ri 
duhovnices ti mincinoase. Ca nd, de 
pilda , suntem sa tui de ma nca ruri 
variate s i gustoase, ne fac sa  fim veseli, 
cucernici s i cu minte curata  la 
ruga ciune. Dimpotriva , ca nd postim, ne 
provoaca  somnolent a , lipsa  de evlavie s i 
î nta rire a inimii. Şcopul lor este sa  
alca tuiasca  î nla untrul nostru impresia 
gres ita  ca  ne putem desfa ta fa ra  
primejdie cu buna ta t ile materiale s i î n 
acelas i timp putem avea s i o intensa  
tra ire duhovniceasca , plina  de 
cucernicie s i lacrimi. Lacrimile acestea 
î nsa , sau orice stare „buna ” 
asema na toare, sunt mincinoase.  
• 
Demonul slavei des arte foloses te s i 
urma toarea uneltire uimitoare: sa des te 
cugete vreunui frate s i i le va des te 
altuia. I n continuare, î l î mpinge pe cel 
din urma  sa -i descopere primului 
tainele inimii sale, î nca t acela sa -l laude 
ca pe un î nainte-va za tor.  

• 

Oamenilor cuprins i de slava  des arta , 
care se î nta mpla  sa  fie educat i î n 
î nva t a tura lumeasca , le aplica  
urma toarea uneltire: ca nd î ncep studiul 
Şfintei Şcripturi, le descopera  imediat 
ta lcuirea ei. Astfel, î ncet-î ncet, î i î ns eala  
s i î n cele din urma  î i arunca  î n erezii s i 
blasfemii. Teologia asta demonica , sau 
mai bine zis pa la vra geala, o pot pricepe 
din tulburarea s i mult umirea de o clipa  
pe care o simt î n ceasul ta lcuirii 
fragmentelor din Şfa nta Şcriptura . 

• 
Primejdioase sunt s i cursele „din 
dreapta”. Deseori demonii ne î mpiedica  
de la cele mai us oare s i folositoare 
lucra ri s i ne î mping spre cele 
obositoare. Astfel, ne î ndeamna  sa  ne 
î ndeletnicim cu nevoint e duhovnices ti 
care depa s esc ma sura noastra , î nca t, 
dupa  ce obosim sufletes te s i ne risipim 
toate puterile, sa  nu mai avem 
dispozit ie nici pentru nevoint ele simple, 
pe care le putem î nfa ptui us or. 

• 
Impresionante sunt, de asemenea, 
diferitele uneltiri pe care duhurile rele 
ni le provoaca  î n ceasul ruga ciunii. 
Atunci ca nd, de pilda , bate clopotul 
pentru a merge la biserica , ca t iva 
demoni vin î n pat s i, î n vreme ce ne 
trezim, ne î ndeamna  sa  mai dormim 
put in. Alt ii, pe ca nd sta m la ruga ciune, 
ne fac sa  ca sca m sau ne ada ncesc î n 
somn. Alt ii ne provoaca  dureri de 
stomac neas teptate s i puternice, ca sa  
ne scoata  afara . Alt ii ne aduc asemenea 
oboseala , î nca t nu putem sta î n picioare. 
Alt ii ne î ndeamna  sa  î ncepem a vorbi î n 
biserica , iar alt ii ne fac sa  ra dem. Alt ii, 
iara s i, ne î mboldesc sa  psalmodiem us or 
s i ma iestru din pla cerea pe care o avem 
ca nd ne asculta m vocea.  
 

• 
 



 

Daca  nu vom fi prins i de uneltirile 
acestea, vin î ndata  dupa  ruga ciune s i ne 
ra zboiesc cu î nchipuiri necuvioase, ca sa  

ne lipseasca  de roadele duhovnices ti pe 
care cu put in î nainte le-am adunat cu 
truda . 

 

 

 

 

 

 

 Marţi: 30 octombrie 

18:00 – Şlujba Şfa ntului Maslu 

19:30 – Cateheza  „Calendarul” 

 Sâmbătă: 03 noiembrie 

08:30 – Şfa nta Liturghie s i Parastas - Pomenirea celor adormit i 

18:00 – Vecernie 

 Duminică: 04 noiembrie 

08:30 – Utrenia s i Şfa nta Liturghie: Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare 

Duminica a XXV-a dupa  Rusalii: Pilda samarineanului milostiv 
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