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„Mâ niâ omului nu lucreâzâ  dreptâteâ 
lui Dumnezeu” (Iâcov 1, 20). Astfel 
descrie Apostolul Iâcov câ t de 
pierzâ toâre este mâ niâ. I n âcelâs i chip 
ne vorbesc s i proorocii: „Bărbatul 

mânios nu are chip bun” (Proverbe 11, 
25, cf. Septuâgintâ) s i „Tulburatu-s-a 
de mânie ochiul meu” (Psâlmi 6, 8). Iâr 
Pâ rint ii nos tri insuflât i de Duhul Sfâ nt 
âccentueâzâ  cu tâ rie: „Bărbatul mânios 
chiar dacă va învia nu este bine primit”.  
Dâcâ  Fâ câ torul s i Sust inâ torul 
universului este blâ nd s i smerit, 
î nchipuit i-vâ  î ncununâreâ pervertirii 
s i â desfigurâ rii: moleculâ creât iei – 
omul –, sâ  fie vâs âl mâ niei! Ce âltcevâ 
este mâ niâ decâ t stâreâ irât ionâlului, 
locul distrugerii, pârteâ s i fireâ 
diâvolului, pierzâniâ î nsâ s i, î n opozit ie 
cu Dumnezeu, Câre este iubireâ 
desâ vâ rs itâ ?  
Pricinile câre provoâcâ  pâtimâ mâ niei 
sunt felurite, dâr î nrudite î ntre ele s i 
interdependente, de vreme ce le leâgâ  
î mpreunâ , egoismul, interesul, s i î n 
generâl iubireâ de sine (filâvtiâ). 
Oriunde stâ pâ nes te distrugâ torul 
individuâlism nu lipses te nici umbrâ 



 

lui, câre este mâ niâ! 
Atotcuprinzâ toâreâ iubire de sine 
(filâvtiâ) se î mpârte î n douâ , mâteriâlâ  
(trupeâscâ ) s i duhovniceâscâ  
(sufleteâscâ ). Din pricinâ âcesteiâ se 
î ntâ râ tâ  âmâ ndouâ  felurile de pâtimi, 
trupes ti s i sufletes ti. De ce âpâre 
mâ niâ? I ntrucâ t î i este bârâtâ  câleâ 
î ncrezutei iubiri de sine. I n cei 
pâ timâs i s i robit i de pâtimile trupes ti, 
î n câre stâ pâ nesc poftele irât ionâle s i 
plâ cerile, mâ niâ este mis câtâ  de fricâ 
privâ rii sâtisfâcerii âcestorâ.  
Acelâs i lucru se î ntâ mplâ  s i lâ cei robit i 
de pâtimile sufletes ti, precum de 
iubireâ de slâvâ , de egoism, de 
mâ ndrie, de cinstiri, de promovâ ri, de 
lâude etc. Toâte âcesteâ sunt 
imboldurile s i uneltele mâ niei, câre ne 
despârte de iubireâ desâ vâ rs itâ  s i de 
viât â – Dumnezeu – s i ne gâ tes te loc î n 
iâd s i moârteâ, locul sâtânei!  
Eliberâreâ s i izbâ vireâ ne-o ârâtâ  
Domnul nostru, I nviereâ s i Viât â, 
î nvâ t â ndu-ne purtâreâ potrivitâ : 
„îngăduiți-vă unii pe alții în iubire” 
(Efeseni 4, 2), Nimeni să nu caute ale 
sale, ci fiecare pe ale aproapelui” (1 
Corinteni 10, 24), „Oricui îți cere, dă-i; 
și de la cel ce ia lucrurile tale nu cere 
înapoi” (Lucâ 6, 30), „Iubiți pe 
vrăjmașii voștri, rugați-vă pentru cei ce 
vă vatămă și vă prigonesc” (Mâtei 5, 
44), „Toate câte voiți să vă facă vouă 
oamenii, asemenea și voi să faceți lor” 
(Mâtei 7, 12), „Binecuvântați și nu 
blestemați” (Români 12, 14).  

Sursa: www.pemptousia.ro  
Gheronda Iosif Vatopedinul, Dialoguri la 
Athos, traducere din limba greacă și note 
Nicușor Deciu, Editura Doxologia, 2012. 

Es ti tu gâtâ sâ -i âsumi pe tot i cei pe 
câre Domnul t i-i vâ scoâte î n câle? Es ti 
tu gâtâ sâ  le port i poverile, cu 
drâgoste? Es ti tu cons tient câ  â te rugâ 
pentru lume î nseâmnâ  â-t i vâ rsâ 
sâ ngele s i câ  âstâ î nseâmnâ  â urmâ 
drâgostei Domnului, câre S i-â vâ rsât 
sâ ngele din iubire pentru noi? Es ti tu 
gâtâ sâ  nu-t i zdrobes ti vrâ jmâs ii, ci sâ -
i î nvingi prin drâgoste? 
Nu cred câ  este vreun student de lâ 
Teologie, sâu vreun elev de Seminâr 
câre sâ  nu-s i fi dorit mâ câr o dâtâ  sâ  
âjungâ  preot. S i mâi cred, câ  foârte 
mult i dintre ei, lâ î ntrebâreâ „ce vrei sâ  
devii?” râ spund cu multâ  convingere: 
„preot”. S i tot timpul m-âm î ntrebât 
dâcâ  suntem î ntr-âdevâ r cons tient i de 
ce î nseâmnâ  preot iâ s i lâ ce ne cheâmâ  
eâ. Eu mâ  cutremur âdeseâ câ nd âud 
pe cinevâ câ  spune cu âtâ tâ convingere 
câ  î s i dores te sâ  âjungâ  preot. Ori e 
sfâ nt, ori nu âre o î nt elegere âdâ ncâ  â 
âcestei chemâ ri. S i tot timpul m-âm 
î ntrebât ce î nseâmnâ  âceâstâ, trecâ nd 
peste âspectele ei exterioâre s i peste 
„publicitâteâ” mâi mult sâu mâi put in 
negâtivâ  pe câre i-o fâce presâ. 
I n trâtâtele despre preot ie se spune 
âdeseâ câ  preotul este prelungireâ 
mâ inii lui Dumnezeu, prelungireâ gurii 
lui Dumnezeu. Sâu âr trebui sâ  fie. Lâ 
âstâ este chemât. S i âs  î ndrâ zni sâ  spun 
câ  preotul este prelungireâ drâgostei 
lui Dumnezeu. Pâ rintele Sofronie 
âfirmâ  câ  Hristos, Iubireâ desâ vâ rs itâ , 
î s i dâ  propriâ Viât â , pentru câ ceilâlt i 
sâ  trâ iâscâ , s i primes te de lâ ei, î n 
schimb, moârteâ. Lâ âstâ este chemât 
s i preotul. I nâinte de â âfirmâ cu âtâ tâ 



 

convingere câ  vrei sâ  te fâci preot, sâ  
meditezi lâ âstâ. Tot pâ rintele Sofronie 
spune câ  dâ ndu-ne viât â celorlâlt i, noi 
primim de lâ ei clevetiri, prigoâne, 
sâ râ cie, lepâ dâre. I n schimbul viet ii pe 
câre le-o dâ m, oâmenii ne râ splâ tesc 
î mpovâ râ ndu-ne cu moârteâ lor, s i 
âceâstâ este câleâ noâstrâ . Es ti âs â de 
convins câ  vrei sâ  urmezi o âstfel de 
câle, câ  pot i sâ  duci pe umeri o âstfel de 
cruce? 
Pâ rintele Sofronie spune câ  inimâ 
noâstrâ  trebuie sâ  se lâ rgeâscâ  pâ nâ  lâ 
âcele dimensiuni unde ne vom î ngriji 
de fiecâre dintre frât ii s i surorile 
noâstre. Drâgosteâ câ tre frâtele 
trebuie sâ  devinâ  cuprinsul viet ii 
noâstre. I i vezi tu pe ceilâlt i câ pe frât ii 
tâ i, sâu âbiâ âs tept i sâ -i î ntrebi: „Cum 
mâi es ti, fiule?” 
Es ti tu gâtâ sâ -i âsumi pe tot i cei pe 
câre Domnul t i-i vâ scoâte î n câle? Es ti 
tu gâtâ sâ  le port i poverile, cu 
drâgoste? Es ti tu cons tient câ  â te rugâ 
pentru lume î nseâmnâ  â-t i vâ rsâ 
sâ ngele s i câ  âstâ î nseâmnâ  â urmâ 
drâgostei Domnului, câre S i-â vâ rsât 
sâ ngele din iubire pentru noi? Es ti tu 
gâtâ sâ  nu-t i zdrobes ti vrâ jmâs ii, ci sâ -
i î nvingi prin drâgoste?  
Dâcâ  âtunci câ nd âfirmâi cu âtâ tâ 
convingere câ  î t i dores ti sâ  âjungi 
preot, âveâi î n vedere toâte âcesteâ, 
iârtâ -mâ  pentru timpul pe câre l-âi 
pierdut citind âceste râ nduri. Dâr dâcâ  
vedeâi preot iâ doâr prin prismâ celor 
exterioâre, âtunci âruncâ -te î n brât ele 
Domnului s i roâgâ -L cu inimâ  zdrobitâ  
sâ -t i ârâte câleâ î n câre sâ  mergi. 
Iâr tu, câre nu âi fâ cut fâcultâteâ de 
Teologie, sâ  s tii câ  tot lâ âstâ es ti 
chemât de Domnul. Astâ e câleâ 
noâstrâ , â tuturor. Doâmne, Iisuse 

Hristoâse, Fiul lui Dumnezeu, 
mâ ntuies te pre noi s i lumeâ tâ! 

Sursa: www.doxologia.ro 
 

 

Dâcâ  î ntrebâ m oâmenii de ce nu merg 
sâ  se roâge lâ sfintele biserici, ei î n 
generâl ne râ spund câ  «nu âu timp», câ  
«âu mult de lucru». Dâr sâ  privim lâ 
viet ile âcestor oâmeni câre niciodâtâ  
nu âu timp, câre muncesc din zori s i 
pâ nâ  î n seârâ , punâ ndu-s i toâtâ  
nâ dejdeâ numâi î n muncâ lor, s i sâ  le 
compârâ m cu viet ile celorlâlt i oâmeni, 
câre fâc loc mâi î ntâ i rugâ ciunii î n viât â 
lor, fâ râ  sâ  neglijeze î n plân secund nici 
muncâ. Vom vedeâ câ  âces tiâ din urmâ  
nu sunt câ tus i de put in oâmeni lipsit i, 
iâr ceeâ ce este s i mâi importânt: 
âces tiâ sunt mult mâi î mplinit i s i mâi 
mult umit i sufletes te!  
Iâtâ  âici istoriâ â doi vecini, âmbii 
croitori, dâr câre erâu oâmeni foârte 
diferit i î n âtitudineâ pe câre o âveâu 
fât â  de muncâ  s i de credint â , s i de 
âsemeneâ s i î n privint â î ndestulâ rii lor 
mâteriâle s i â mult umirii sufletes ti. 
Unul dintre ei âveâ o fâmilie 
numeroâsâ , iâr celâ lâlt nu erâ 
câ sâ torit. Primul âveâ obiceiul sâ  
meârgâ  lâ bisericâ  î n fiecâre dimineât â  
câ sâ  se roâge, pe câ nd burlâcul nu 
mergeâ niciodâtâ  lâ bisericâ . Nu numâi 
câ  cel cu fâmilie numeroâsâ  lucrâ s i 
mâi put in, âvâ nd comenzi mâi put ine, 
dâr nici mâ câr nu erâ tot âs â de 



 

priceput lâ meserie câ celibâtârul. S i cu 
toâte âcesteâ, celui cu mult i copii nu î i 
lipseâ nimic, pe câ nd âcestuilâlt î i 
lipseâu toâte. Burlâcul l-â î ntrebât pe 
fâmilist cum fâce câ  âre de toâte, des i 
lucreâzâ  mâi put in? Fâmilistul cel 
credincios i-â râ spuns âtunci câ  se 
î ntâ mplâ  âs â deoârece el, câ nd se 
î ntoârce î n fiecâre dimineât â  de lâ 
bisericâ , gâ ses te pe drum âur pierdut 
de âlt ii. El l-â chemât pe burlâc sâ  vinâ  
s i el lâ bisericâ , spunâ ndu-i câ  âstfel 
vor î mpâ rt i âurul pe câre î l vor gâ si lâ 
î ntoârcere, pe drum. Amâ ndoi vecinii 
âu î nceput sâ  meârgâ  î mpreunâ  
regulât lâ sfâ ntâ bisericâ , s i nu â trecut 

mult pâ nâ  s i burlâcul â î nceput sâ  o 
ducâ  bine s i sâ  fie bucuros s i mult umit.  
Desigur, ei nu gâ seâu nici un âur lâ 
î ntoârcere pe drum, dâr veneâu de lâ 
bisericâ  cu o comoârâ  mult mâi de 
pret : cu binecuvâ ntâ rile Bisericii 
odihnind câ un tezâur mereu sporit î n 
sufletele lor, mereu mâi curâ t ite s i mâi 
credincioâse. Câ ci celor câre câutâ  mâi 
î ntâ i I mpâ râ t iâ lui Dumnezeu s i 
dreptâteâ Lui (Mâtei 6, 31), Dumnezeu 
le âdâugâ  s i le spores te s i din bels ug le 
spores te, cu toâte cele de folos s i 
pentru trup, s i pentru suflet. 

Sursa: din Proloagele de la Ohrida, 
Cugetare, 24 august, Sfântul Nicolae 
Velimirovici

 

 

 Vineri: 25 octombrie 

18:00 – Vecernie s i Litiâ 

 Sâmbătă: 26 octombrie 

08:00 – Utreniâ s i Sfâ ntâ Liturghie 

→ Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 

18:00 – Vecerniâ s i Litiâ 

 Duminică: 27 octombrie 

08:00 – Utreniâ s i Sfâ ntâ Liturghie 

→ Învierea fiicei lui Iair 

→ Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor 

→ Sfântul Mucenic Nestor 
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