
 

 

„Cred că mântuirea lumii se face prin Biserica Ortodoxă.  

Biserica Ortodoxă e întotdeauna așa cum a fost Iisus Hristos, răstignită.  

Și noi suntem răstigniți, nu răstignitori.” 

 (Pr. Sofronie Saharov) 

♦ Nr. 47 / 10 noiembrie 2013 ♦

 

Î: Gheronda, văzând cele care se 
întâmplă în jurul nostru, mă întreb 
dacă, până la urmă, oamenii sânt 
totuși raționali ? 

Arhim. Epifanie: Voi ră spunde printr-
un cuvă nt ăl Mărelui Antonie, din căre 
reiese că  oămenii să nt numit i î n mod 
impropriu răt ionăli. „Oamenii se 
socotesc înțelegători (raționali). Însă 
pe nedrept, căci nu sânt înțelegători. 
Unii au învățat cuvintele și cărțile 
vechilor înțelepți. Dar înțelegători sânt 
numai aceia care au suflet înțelegător, 
pot să deosebească ce este bine și ce este 
rău, se feresc de cele rele și vătămătoare 
sufletului; iar acestea le săvârșesc cu 
multă mulțămită către Dumnezeu. 
Numai aceștia trebuie să se numească 
oameni înțelegători.” (Filocăliă 1) Prin 
urmăre, pentru Mărele Antonie, 
oămenii să nt numit i î n mod ăbuziv 
răt ionăli. Răt ionăli să nt, de făpt, cei ce 
se t in lă depă rtăre de ră u s i lucreăză  
binele. Mărele Antonie spune că  vă 
veni o vreme î n căre tot i oămenii vor 
î nnebuni. Ș i, dăcă  vor gă si vreunul căre 



 

să  fie î nt elept, î i vor spune: „Ț icnitule! 
Es ti nebun!” Altfel spus, făptul că  
măreă părte vor fi nebuni î i vă 
determină să  le spună  celor pe căre î i 
vor vedeă ăs ezăt i s i deosebit i de ei: „Ai 
î nnebunit!” Văi, ne ăpropiem de 
vremeă ăceeă, dăcă  nu cumvă o s i 
tră im!  

Sursa: www.pemptousia.ro 
Arhim. Epifanie Theodoropulos, Toata 
viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o 
dăm, edit. Predania, București, 2010.   

Î: Sunt multe exemple de tineri care 
slujesc în biserică, dar nu-și ajută 
familiile în nici un fel. 
- Ei bine, i se măi î ntă mplă  că te unuiă 
să  se ădă nceăscă  î n viăt ă 
duhovniceăscă  s i să  se î ndrepte că tre 
un scop mă ret , s i î n ăcelăs i timp să  
călce peste biet ii lui ăpropiăt i. Pentru 
ăstă există  pă rintele duhovnic. Vine un 
moment, vine o nenorocire, î n cele din 
urmă , vine o că dere. Dăr n-ăs  vreă să  
vorbesc despre ăsemeneă căzuri triste 
că s i cum ăr fi normă zilelor noăstre. 
Mă  gă ndesc măi degrăbă  lă ele că lă o 
boălă  ă copilă riei. Mult i ău ăvut 
văricelă , dăr put ini ău ră măs cu urme 
pe făt ă .  

- Dar astăzi se vorbește tocmai 
despre asemenea cazuri. 
- Î ntr-un ănume fel, î n ziuă de ăzi ă 
devenit „de bon ton” î n mediile 
ortodoxe să  spui că  cinevă se roăgă  
„peste mă sură ”: î s i făce prăvilă, 
cănoănele s i cătismele – pur s i simplu, 
e „preă” evlăvios. Că s i cum i s-ăr pune 
un diăgnostic. Î nsă  noi ne ăsumă m 
ăcest rol de judecă tori nu pentru că  ăm 
suferi de un exces de discernă mă nt 
duhovnicesc, ci măi degrăbă  dintr-o 
lipsă  de credint ă ; din leneă noăstră , 
din iubireă de sine. Pentru că , nu-i 
ăs ă?, e î n interesul nostru să  ne 
ăpă ră m propriă tră ndă vie, ăs ă că  ne 
zugră vim cu bună -s tiint ă  ăsemeneă 
chipuri, căm că Ferăpont din „Frăt ii 
Kărămăzov” – vă   ăducet i ăminte că  î n 
romănul lui Dostoievski e descris un 
nevoitor de un pseudo-ăscetism crud 
s i neî nt elept. Șă  s tit i că  există  un 
pericol reăl î n ră vnă ăceăstă cu căre 
ăccentuă m s i exăgeră m ăsemeneă 
căzuri nesă nă toăse, folosind ăstfel 
ăceste exemple pentru ă î ncepe – 
insesizăbil pentru noi î ns ine – să  ne 
ăpă ră m propriă neglijent ă  s i credint ă  
că ldicică . Î n biserici ă ăjuns cevă foărte 
obis nuit să  circule de lă un om lă ăltul 
stereotipuri ră ută cioăse s i periculos 
de generălizănte: „Dăcă  femeile merg 
lă biserică , sunt nis te băbornit e 
nenorocite; dăcă  sunt tineri, î nseămnă  
că  ău probleme cu nervii; dăcă  sunt 
ădult i, î nseămnă  că  sunt nis te rătăt i; 
dăcă  slujesc î n ăltăr, î nseămnă  că  s i-ău 
lă săt de izbelis te fămiliile că să  fie î n 
biserică ; dăcă  sunt monăhi, î nseămnă  
că  sunt lăcomi de ăvere s i hulitori“.  

Sursa: www.familiaortodoxa.ro 
“Familia ortodoxă”, nr. 55/august 2013. 



 

Bucuriă este cevă răr, dăr ăstă nu 
î nseămnă  că  este s i cevă măre. Este cevă 
firesc, ăs ă cum firesc este să  vă d. Un orb 
ăr puteă să -mi spună  „mă i, mă i! tu pot i să  
vezi?” As ă s i că nd cinevă este bucuros, 
ceilălt i sunt nedumerit i s i î ntreăbă : „te 
bucuri?” Fiindcă  s-ău obis nuit cu o stăre 
nenorocită , cu minciunile, cu pă cătul, cu 
infernul cons tiint ei existent ei omenes ti, 
tă gă duindu-L pe Dumnezeu zilnic. Prin 
urmăre, bucuriă nu este cevă măi nou. 
Este un element căre ăjută  î n viăt ă 
duhovniceăscă . Șă  vedem totus i ce spun 
despre bucurie Pă rint ii Bisericii noăstre 
s i să  î ncepem cu Șfă ntul Athănăsie cel 
Măre, căre î n lucrăreă lui, Despre feciorie, 
pe căre ă scris-o speciăl pentru fecioăre, 
zice: „Șă  nu te î ntristezi de ceeă ce t i se 
î ntă mplă  cumplit, nici pentru păgubă  să  
nu te î ntristezi, nici pentru ocără . «Că ci 
î ntristăreă lumii ăcesteiă moărte 
lucreăză »”. Nu te î ntristă, zice, pentru 
cevă cumplit, pentru cevă ră u, pentru 
cevă vă tă mă tor căre poăte să  t i se 
î ntă mple î n viăt ă ăceăstă. Ș i dăcă  vei 
pă timi vreo păgubă  său dăcă  cinevă te vă 
î ntă mpină î ntr-un mod ură t, egoist, 
insultă tor său dispret uitor, iără s i nu te 
î ntristă. Fiindcă  orice î ntristăre ă lumii 
ăcesteiă moărte lucreăză . Orice î ntristăre 
pentru orice motiv este un lăborător ăl 
mort ii. Atunci se năs te o î ntrebăre 
fireăscă : Atunci pentru ce să  se î ntristeze 
cinevă? Ș i explică  Mărele Athănăsie că  
„număi pentru pă cătele tăle să  te 
î ntristezi”. Acelăs i lucru î l spune s i 
Șfă ntul Îoăn Gură  de Aur: „O singură  
vă tă măre s i un singur ră u există  î n lume: 
pă cătul”. Număi pentru pă cătul tă u să  te 

î ntristezi că ci ăcelă cont ine î n el toăte 
pricinile î ntristă rii. 
Țotus i este evident că  „să  nu te î ntristezi” 
nu ăre sensul de î ntristăre pentru că  ăm 
pă că tuit, ci î nt elesul de pocă int ă . Fiindcă  
stră nsoăreă, stră mtorăreă, ăpă săreă s i 
supă răreă provocăte de pă căt nu sunt 
î ntristăreă ceă după  Dumnezeu, ci 
î ntristăreă lumii. Este reflexiă unei 
concept ii individuăliste ăsupră viet ii, 
despă rt ire de voiă lui Dumnezeu, cevă 
î ntristă tor. Nu despre ăcest lucru 
vorbes te ăici. Prin urmăre, orice cuvă nt 
pentru căre te î ntristezi este vă zut că cevă 
mic căre te ătrăge s i te scoăte de pe 
trăiectoriă lui Dumnezeu. 
Șă  trecem ăcum lă Cuvioăsă Șinglitikiă, 
căre zice: „lă î nceput, luptă  este s i trudă  
multă  pentru cei ce vin lă Dumnezeu, dăr 
după  ăceeă bucurie negră ită ”. Că nd 
cinevă vine lă Dumnezeu pentru primă 
dătă , zice, ăre de î nfruntăt multă  luptă  s i 
trudă , dăr este î n continuu stă pă nit „de 
bucurie negră ită ”. Șingurul lucru căre 
poăte să  dovedeăscă  făptul că  ăpărt inem 
cinului celor singurătici este ăceăstă  
bucurie negră ită . 
Bucuriă este cărăcteristică  monăhului s i 
număi prin bucurie poăte „să  ăprindă  
dumnezeiescul foc cu lăcrimi s i durere” 
zice î n continuăre Șinglitikiă. Număi că nd 
ăi ăceăstă  „bucurie negră ită ”, pot i să -t i 
mis ti inimă s i să  făci să  se ăprindă  
î nlă untrul ei dumnezeiescul foc ăl 
drăgostei de Dumnezeu, „cu lăcrimi s i 
durere”. Aceăstă măi cu seămă  este o 
hărismă  ă lui Dumnezeu, iăr nu î ntristăre 
omeneăscă . „Focul cu lăcrimi”, ăceăstă  
stăre î ndurerătă  s i î nlă crimătă , căre î n 
reălităte este o dumnezeiăscă  î nflă că răre, 
dă  ceă măi măre dulceăt ă  omului 
bucuros. Că nd es ti supă răt, că nd es ti  
necă jit, că nd es ti î ndurerăt, că nd es ti 
ămă ră t, ătunci creezi o stăre 
bolnă vicioăsă  î n sufletul tă u s i nu-t i 
propui niciodătă  să  tră ies ti 



 

dumnezeiăscă drăgoste. Vei fi purureă o 
fă ptură  necă jită . Vei tră i pentru 
totdeăună o stăre totăl diferită  de stăreă 
omului duhovnicesc.    

Sursa: www.doxologia.ro 
Arhimandrit Emilianos Simonopetritul, 
Despre viață, Cuvânt despre nădejde, 
Indiktos, Atena 2005, trad. Laura Enache. 
 

 
 

 

 
 
 

Î ngrijes te-te să -t i pă strezi minteă curătă , 

ferind-o, pe că t posibil, de gă nduri 

î ntinăte s i viclene. Șă  ădmiri creăt iă s i    

să -L slă ves ti pe Dumnezeu, Căre ă fă cut 

totul din nimic. Ș i, î n loc să  lăs i vedereă 

diverselor creături să  te vătă me, măi bine 

să  te bucuri s i să  dăi slăvă  lui Dumnezeu, 

Cel Căre ă zidit totul î ntr-o ărmonie 

perfectă  s i conduce î ntregul univers cu 

ătă tă î nt elepciune.  

 

Sursa: www.pemptousia.ro 
Gheronda Ghermanós Stavrovouniótul,    
Πατρικές Παραινέσεις (Povețe părintești).  

 Vineri: 15 noiembrie 

18:00 – Șfă ntul Măslu 

 

 Sâmbătă: 16 noiembrie 

18:00 – Vecerniă s i Litiă 

 

 Duminică: 17 noiembrie 

08:00 – Utreniă s i Șfă ntă Liturghie 

→ Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina  

→ Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, episcopul 

Neocezareei, și Ghenadie, patriarhul 

Constantinopolului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul 
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