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Cel ce mă nă ncă  să  nu dispreț uiăscă  

pe cel ce nu mă nă ncă ; iăr cel ce nu 

mă nă ncă  să  nu osă ndeăscă  pe cel 

ce mă nă ncă , fiindcă  Dumnezeu l-ă 

primiț. 

Cine es ți țu, că să  judeci pe slugă 

ălțuiă? Pențru sță pă nul să u sță  său 

căde. Dăr vă sță, că ci Domnul ăre 

puțere că să -l făcă  să  sțeă. 

Unul deosebes țe o zi de ălță, iăr 

ălțul judecă  țoățe zilele lă fel. 

Fiecăre să  fie deplin î ncredinț ăț î n 

mințeă lui. 

Cel ce ț ine ziuă, o ț ine pențru 

Domnul; s i cel ce nu ț ine ziuă, nu o 

ț ine pențru Domnul. Ș i cel ce 

mă nă ncă  pențru Domnul mă nă ncă , 

că ci mulț umes țe lui Dumnezeu; s i 

cel ce nu mă nă ncă  pențru Domnul 

nu mă nă ncă , s i mulț umes țe lui 

Dumnezeu. 



 

Că ci nimeni dințre noi nu țră ies țe 

pențru sine s i nimeni nu moăre 

pențru sine. 

Că  dăcă  țră im, pențru Domnul 

țră im, s i dăcă  murim, pențru 

Domnul murim. Deci s i dăcă  țră im, 

s i dăcă  murim, ăi Domnului 

sunțem. 

Că ci pențru ăceăsță ă muriț s i ă 

î nviăț Hrisțos, că să  sță pă neăscă  s i 

pesțe morț i s i pesțe vii. 

Dăr țu, de ce judeci pe frățele ță u? 

Șău s i țu, de ce dispreț uies ți pe 

frățele ță u? Că ci țoț i ne vom 

î nfă ț is ă î năințeă judecă ț ii lui 

Dumnezeu.  

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 
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Doamne, Iisuse Hristoase,  

Fiul lui Dumnezeu,  

miluiește-mă pe mine,  

păcătosul! 

 

 

 

 

 

Am cununăț odăță  pe cinevă, s i 

că nd ăm ăjuns lă cițireă din ăposțol 

unde cițeț ul spune: “iar femeia să 

asculte de bărbat”, țoăță  lumeă s-ă 

uițăț lă mireăsă  s i mireăsă ă plecăț 

căpul. Mie nu mi-ă conveniț ăcesț 

momenț căre ă sță pă niț ceremoniă, 

pențru că  fețiț ă ăceeă ă fosț î njosiță  

î n cel măi măre momenț din viăț ă 

ei. 

Dăr ăm ță cuț pă nă  mi-ă veniț 

vremeă lă cuvă nț, s i i-ăm spus: “Am 

constatat că lumea n-a fost atentă 

la cuvintele de mai înainte, care 

spuneau că bărbatul este dator să-și 

iubească nevasta. Dragă mireasă, 



 

dacă nu te iubește, să nu-l asculți!” 

Șă  nu ne jucă m cu cuvințele! Făță 

nu e număi o jucă rie de păț său o 

jucă rie de bucă ță rie; sunțem plini 

de obligăț ii, sunțem plini de 

dățorii. Prin urmăre, țrebuie să  

vezi î nțr-o iubiță  de lă î ncepuț, 

că nd poț i să  judeci - pențru că  dăcă  

țe-ăi î ndră gosțiț nu măi judeci - 

nis țe lucruri pențru viițor, pă nă  lă 

sfă rs ițul vieț ii. Deci esțe 

dezăvănțăjul celui căre se 

î ndră gosțes țe prosț, căre s-ă 

î ndră gosțiț pențru că  ă vă zuț cevă 

superficiăl; el nu măi simțe 

frumuseț eă ăceeă grozăvă  ă iubirii. 

Credeț i dumneăvoăsțră  că  ăcesț 

măre mes țer, Dumnezeu, că nd ă 

creăț omul, s i pe femeie deci, ă 

creăț-o fă ră  să  țoărne ăcolo 

sențimențe s i posibiliță ț i 

exțrăordinăre?! Femeiă, ț ineț i 

seămă , drăgii mei, căre e reă, nimic 

nu-i măi ră u, dăr căre e bună , nimic 

nu-i măi bun! Deci țrebuie cu orice 

chip s-o făci bună , dăr cel măi bine 

esțe să  nu țe gră bes ți lă î ncepuțul 

î ncepuțurilor. 

Exisță  un insțincț î n noi. Odăță , mă  

gă seăm lă Timis oără . Nu erăm 

că lugă r, nici lă mă nă sțire nu erăm, 

dăr mă  gă ndeăm lă ăsță. Un 

sțudenț lă polițehnică  se 

î ndră gosțise de o sțudență  foărțe 

ură ță . M-ăm țreziț cu el lă mine să -

mi ceără  sfățuri, că  eră î nnebuniț 

după  eă. N-o cunos țeăm, că  nu 

puțeă să  pă țrundă  oricine pă nă  lă 

mine, dăr el o iubeă… Am 

cunoscuț-o ăpoi. Eă, să răcă, n-ăveă 

cum să  speculeze iubireă, pențru 

că  nu ăveă nimic, eră ură ță . Dăr nu 

exisță  femeie ură ță . Femeile sunț 

că florile: țoățe sunț frumoăse, dăr 

fiecăre î n felul ei. Bă rbățul țrebuie 

să  se plece să  o iă - ădică  să -i ărățe 

elegănț ă , preț uire. Ațunci floăreă 

î s i ărăță  s i mirosul, s i căliță ț ile 

ăscunse, pențru că  țu ăi s țiuț să  

ră scoles ți ădă ncurile s i ăi fă cuț din 

eă ceeă ce nu s țiă eă că  esțe. 

Femeiă țrebuie preț uiță , să  s țiț i, 

pențru că  măi î nță i ne reprezință  o 

femeie î n Î mpă ră ț iă cerurilor: 

Măică Domnului. Te cuțremuri, ț i-e 

s i frică  să  vorbes ți compără nd-o pe 

eă cu oămenii. 

 

Cum vi se pare, preacuvioase, 

după experiența aceasta foarte 

lungă atitudinea față de femeie, 

în general, sau în relația dintre 

bărbat și femeie, a evoluat înspre 

pozitiv sau înspre negativ? 

Î n generăl, ă evoluăț spre î nflorire, 

spre pozițiv. Dăr, spre î ndurerăreă 

momențului isțoric î n căre ne 

ăflă m, exisță  s i foărțe mulțe căzuri 

că nd femeile ăbiă î s i măi suferă  

bă rbăț ii: sunț beț ivi, chiăr 

necredincios i. Au ră măs î n 

ățeismul ănilor țrecuț i s i femeile se 

lupță  din ră spuțeri să -i ăducă  s i pe 



 

ei lă credinț ă , dăr e foărțe greu. Cu 

unii se poățe, dăr ălț ii spun: “Iar te 

rogi, iar te închini? Ce, te-ai pocăit?” 

Șunț s i căzuri din ăcesțeă, dăr sunț 

s i foărțe mulțe fămilii î n căre exisță  

î nț elegere duhovniceăscă . Î nsă  țe 

fură  s i țreburile. De ăceeă noi, că 

duhovnici s i preoț i, î n generăl, î i 

sfă țuim pe cei căre nu ău țimp 

pențru rugă ciuneă de țipic, pențru 

că  se scoălă  de noăpțe cu țreburi, 

să  ăibă  o sțăre de rugă ciune ăcolo 

unde se gă sesc. Dăcă  țu țe duci cu 

inimă deschisă  lă țreburile țăle 

gospodă res ți, pe căre țoț pențru 

Dumnezeu le făci, cine țe opres țe 

să  ăi î n gă nd: “Doamne miluiește”? 

Șă  poț i să  ințri ăpoi î n căsă  cu 

sențimențul ăcesță de om ăl lui 

Dumnezeu. 

Părintele Arsenie Papacioc - Interviu

 

 

 
 

 Luni: 25 martie 

08:30 – Uțreniă s i Șfă nță Lițurghie: Buna Vestire 

 Marți: 26 martie 

18:00 – Șfă nțul Măslu 

20:00 – Cățeheză  

 Vineri: 29 martie 

18:00 – Vecernie  

 Sâmbătă: 30 martie 

08:30 – Șfă nță Lițurghie s i Părăsțăs 

18:00 – Vecernie 

 Duminică: 31 martie 

08:30 – Uțreniă s i Șfă nță Lițurghie:  

Duminica Sfântului Grigorie Palama 

Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei 
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